
LISTA DE PROPOSTAS SUBMETIDAS

N.º ID Título Descricao Proponente Freguesia Tipologia

1 379
Colocação de ilha ecológica na 
Vila da Caranguejeira

Colocação de uma ilha ecológica junto ao parque de estacionamento que fica entre o 
MINIPREÇO de Caldelas e a Capela de Caldelas pertencente à Vila da Caranguejeira, 
para que os caranguejeirenses tenham consciência de ser amigos do ambiente e não 
andarem a espalhar lixo pela Vila da Caranguejeira.

Gonçalo Jorge Rodrigues Caranguejeira Verde ou imaterial

2 380
Campo Basquetebol 3x3 - 
Parque Verde Santa Clara / Porto 
Moniz

Edificação de um campo dedicado exclusivamente à prática do basquetebol 3x3 ao ar 
livre (2 campos independentes) no novo parque verde em Porto Moniz / Santa Clara 
Existe possibilidade de solicitar apoio financeiro à Federação Portuguesa de 
Basquetebol: https://www.3x3basketart.pt/

Loic Roda Parceiros e Azoia Material

3 381
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

4 382 Jardim (na selva de betão)

Criação de uma pequeno espaço verde organizado, ilumimado, e que permita a 
utilização publica. Este espaço seria útil para que se podesse usufruir de um espaço ao 
ar livre sem ter de descer à cidade, criando uma zona verde no meio de uma zona 
bastante urbanizada.

João Pedro Castro de Almeida Marrazes e Barosa Material

5 383
Instalação de ginásio ao ar livre 
para desporto informal - Jardim 
Vala Real

O objectivo da intervenção é proporcionar mais um espaço de lazer e atividade 
desportiva com a implementação de equipamentos desportivos no percurso Polis, 
reforçando a importância de um estilo de vida mais saudável: sem custos de adesão, 
sem horário, sozinho ou em grupo. Assim propõe-se: Aproveitar a ampla área verde e 
de convívio já existente aos pés da Ponte El Rei Dom Dinis; Implantação de 
revestimento de piso em borracha, proporcionando conforto e segurança na atividade 
desportiva, e evitando o enlameado do solo no local da instalação dos equipamentos; 
Implantação de um conjunto de equipamentos (5 a 7 aparelhos) vocacionados para 
exercício físico, devidamente identificados.

Adriano
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Material

6 384
Remodelação de ginásio ao ar 
livre para desporto informal - 
Percurso Polis aos pés do IMT

O objectivo da intervenção é remodelar o espaço de lazer e atividade desportiva com a 
substituição dos equipamentos desportivos que se encontram avariados, e representam 
um risco à saúde e segurança das pessoas que utilizam os equipamentos. Assim 
propõe-se: Implantação de revestimento de piso em borracha, proporcionando conforto 
e segurança na atividade desportiva, e evitando o enlameado do solo no local da 
instalação dos equipamentos; Implantação de um novo conjunto de equipamentos (5 a 
7 aparelhos) vocacionados para exercício físico, devidamente identificados.

Adriano
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Material

7 385

Remodelação de ginásio ao ar 
livre para desporto informal - 
Percurso Polis aos pés Parque 
Europa

O objectivo da intervenção é remodelar o espaço de lazer e atividade desportiva com a 
substituição dos equipamentos desportivos que se encontram avariados, e representam 
um risco à saúde e segurança das pessoas que utilizam os equipamentos. Assim 
propõe-se: Implantação de revestimento de piso em borracha, proporcionando conforto 
e segurança na atividade desportiva, e evitando o enlameado do solo no local da 
instalação dos equipamentos; Implantação de um novo conjunto de equipamentos (5 a 
7 aparelhos) vocacionados para exercício físico, devidamente identificados.

Adriano
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Material

8 386
Remodelação da passadeira na 
Rua Vale dos Lobos - aos pés do 
edifício número 50

O objectivo da intervenção é remodelar o pavimento, a sinalização horizontal e a 
passadeira que se encontram em mal estado e representam um risco à segurança dos 
peões. Assim propõe-se: Implantação de passadeira elevada para peões com 
sinalização horizontal e iluminação LED na sinalização vertical.

Adriano
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Material

9 387
Equipamento multidesportivo na 
Quinta do Alçada

A quinta do Alçada, em Marrazes, é um lugar com alta densidade populacional, já que 
é constituída por vários fogos. Contudo, não existem na área equipamentos dedicados 
à população jovem, nomeadamente um equipamento/arena multidesportivo para a 
prática de desportos como futebol e o basquetebol. Hoje em dia, o que se verifica é 
que os jovens ocupam o largo atrás da igreja dos Pastorinhos para desenvolverem esse 
tipo de actividades, sem a segurança e equipamento necessários. Nesse sentido, esta 
proposta visa a criação de um equipamento/arena multidesportivo que incentive a 
prática de exercício físico em segurança.

José Roque Santos Marrazes e Barosa Jovem

10 388
Intervenção artística passagem 
Via Polis

Pretende-se a realização de uma intervenção artística e melhoria da iluminação na 
passagem pedonal que passa por baixo da Circular Interna (Av. Da Comunidade 
Europeia) e que os utilizadores da Via Polis têm que atravessar. Sugere-se uma pintura 
mural e o uso criativo de luzes para tornar este ponto de passagem mais atractivo aos 
utilizadores do percurso.

Liliana Pereira
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Jovem

11 389 Balizador retráctil na Rua Direita

Apesar de na Rua Barão de Viamonte (Rua Direita) o trânsito automóvel estar proibido 
das 17h de sexta-feira até às 20h de Domingo, muitos são os automobilistas que 
continuam a circular indevidamente nestes dias. Para assegurar o bloqueio ao tráfico 
indevido ao fim-de-semana e garantir a segurança dos peões e ciclistas, será 
necessário instalar uma barreira de tráfico permanente através de balizadores 
retrácteis automáticos com motor hidráulico. Assim, consegue-se permitir o acesso a 
viaturas autorizadas, impedindo o trânsito indesejado.

Liliana Pereira
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Material

12 390
Estacionamento para bicicletas 
Av. Heróis de Angola

Para evitar bicicletas estacionadas junto a postes e sinaléticas no meio do passeio, 
sugere-se acrescentar nas floreiras ao longo da Ciclovia Carlos Vieira (na Av. Heróis de 
Angola), suportes de estacionamento de bicicletas.

Liliana Pereira
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Verde ou imaterial

13 391 Ecocentro Monte Real

Localizado na Rua da Saborida, Monte Real, Leiria (39°51â€™09.9"N 
8°51â€™28.9â€ W), pertencente ao património do Município de Leirai, atualmente é um 
espaço bastante degradado e onde são deixados de forma desordeira qualquer tipo de 
resíduos que não possam ser colocados num ecoponto. ?Esta é uma oportunidade para 
apresentação de uma proposta que defende o meio ambiente numa base de 
sustentabilidade, reutilização e renovação.?Propõem-se a reorganização do lugar com a 
colocação de depósitos para os diferentes resíduos numa estrutura a construir 
(Resíduos de pequenos equipamentos eléctricos e electrónicos; Embalagens 
contaminadas; Lâmpadas; Pilhas e Acumuladores portáteis; CDâ€™s e DVDâ€™s; 
Resíduos de Papel não embalagem; Tinteiros e Toners; Rolhas de cortiça; Móveis; 
Colchõesâ€¦), a requalificação da casa existente como espaço para oficinas de trabalho 
na perspectiva de dar novos usos a objetos que possam ser aproveitados, melhorados 
e posteriormente vendidos colaborando para o associativismo local, melhoramento dos 
espaços adjacentes para melhoria das acessibilidades pedonais e viárias (percursos, 
acessos, vedações).

Nuno Teixeira Monte Real e Carvide Verde ou imaterial

14 392
Construção de depósito de água 
abastecimento rápido para 
Bombeiros

A falta de um abastecimento rápido para carros de maior capacidade na zona norte do 
concelho, a construção de um depósito com capacidade e ponto de abastecimento 
rápido para uma melhor atuação em termos de incêndios.

Bruno Pereira
Monte Redondo e 
Carreira

Material
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15 393 Patinhas à Obra

Propomos a recuperação do abrigo animal sito na Guimarota, gerido pela Associação 
Zoófila de Leiria (AZL), entidade sem fins lucrativos, com o objetivo de proporcionar 
maior conforto e dignidade aos animais abrigados. O espaço onde estão abrigados 50 
fiéis amigos será alvo de intervenções necessárias e urgentes, com duração expectável 
de 2 meses, das quais se destacam: - Renovação da instalação elétrica, que em alguns 
pontos é inexistente, implementando sistema de iluminação eficiente (LED); - 
Eliminação do amianto, altamente nocivo para a saúde dos animais e humanos, através 
da substituição da cobertura das boxes por painel sandwich; - Instalação de sistema 
solar térmico para aquecimento de águas permitindo limpezas mais profundas do 
espaço sem recurso a energia produzida através de combustíveis fósseis; - 
Melhoramento do sistema de escoamento das águas residuais e do pavimento, 
mitigando o impacto negativo na saúde pública; - Instalação de caleiras evitando a 
acumulação de água no espaço, tornando mais eficiente a gestão dos consumos; - 
Instalação de resguardo nas boxes evitando a vulnerabilidade/exposição à via pública e 
condições meteorológicas; - Recuperação do espaço adjacente permitindo abrigar mais 
5 animais.

Vânia Rodrigues
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Verde ou imaterial

17 395 Moldura Santuário dos Milagres

Uma moldura feita em madeira (tipo quadro) ao fundo do Santuário onde os 
visitantes se colocavam dentro da moldura e no fundo estava o santuário 
tipo foto de recordação de um lugar em que o monumento estava ,fazia 
parte da foto e a dizer BEM VINDO a MILAGRES.

José Manuel Mendes Ferreira da 
Cruz Vale

Milagres Verde ou imaterial

18 396
VERDE NAS ROTUNDAS E A 
FALTA DELE NAS ESCOLAS

Para o automóvel Leiria tem rotundas bem arranjadas, verdes, floridas e arborizadas!... 
â€¦Nas escolas Leiria tem espaços alcatroados e pobres em elementos naturais!... 
Porque não trocar (ou pelo menos gerir melhor)? Será possível gerir/mobilizar os 
recursos humanos e materiais do nosso município (no que diz respeito ao cuidado dos 
espaços ajardinados) e oferecer esse verde (meramente estético nas rotundas) ao 
desenvolvimento mais saudável das nossas crianças em contexto escolar? Ter rotundas 
com menor exigência de manutenção e orientar parte dos esforços que o municipio 
dispões para esse efeito, no sentido de criar e manter espaços verdes e agradáveis 
para proveito /desenvolvimento mais saudável das nossas crianças?

Ana Sofia Rodrigues de Oliveira
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Verde ou imaterial

19 397
Espaços desportivos Urbanização 
Vale de Lobo

Requalificação dos campos desportivos. Para o campo superior, alteração do piso e das 
balizas. Colocação de barreiras de proteção na parte superior da bancada. 
Requalificação do espaço envolvente (pintar paredes). Para o campo inferior, colocação 
de um campo de ténis. Colocação de uma rede protetora à volta do campo. 
Recuperação do espaço envolvente (pintar paredes).

Miguel Xavier Rodrigues
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Material

20 398
Pavimentação de zona exterior 
em piso de borracha in situ com 
percurso marcado para bicicletas

Pavimentação de zona exterior do Jardim de Infância da Caranguejeira com borracha in 
situ. No próprio pavimento estaria marcado um circuito para bicicletas /triciclos onde as 
crianças poderiam aprender as regras de circulação de uma forma lúdica. O pavimento, 
nesta zona de cerca de 165m2, tem vindo a deteriorar-se nos últimos anos, estando 
atualmente muito danificado e rugoso, precisa de uma intervenção urgente adequada 
às crianças.

Manuel Cardoso Mónico Caranguejeira Jovem

21 399 Pequenos Grandes Embaixadores

Com este projeto, através do desenvolvimento de jogos didáticos e lúdicos, pretendo 
transmitir o sentimento de pertença às crianças que frequentam as instituições de 
ensino do território da União de Freguesias de Monte Real e Carvide, assim como 
despertar nelas a curiosidade pela sua terra e pelas suas origens. Fazer com que se 
sintam integradas e informadas, e que adquiram orgulho e sentimento de identidade 
pela sua terra e pelas suas gentes. Este é um projeto que vem, de alguma forma, 
desafiar as crianças a conhecerem melhor aquilo que lhes pertence, as suas histórias, 
lendas, tradições e património, proporcionando momentos de partilha e fortalecendo os 
laços familiares e da amizade, bem como promover a aproximação com as gerações 
mais velhas, o entusiasmo em aprender e o seu sucesso escolar, de forma a se 
tornarem embaixadores do futuro da sua terra.

Joana Rita Roque Fernandes Monte Real e Carvide Jovem

22 400
Rede de Percursos Cicláveis para 
o Concelho de Leiria

Com a dinamização do uso da bicicleta como meio de transporte, com um aumento de 
popularidade do ciclismo como desporto de forma sustentada nas suas diversas 
vertentes e variadas disciplinas É essencial que se promova a criação de infraestruturas 
onde a prática do ciclismo seja segura e adaptada às diferentes características físicas e 
técnicas de cada praticante, orientando o utilizador para boas práticas desportivas em 
harmonia com a natureza. Foram desenhados 16 percursos, classificados de acordo 
com o seu grau de dificuldade incluindo todas as freguesias do Concelho de Leiria, 
totalizando 1.000 kms de prazer em 2 rodas na natureza.

Jorge Duarte da Silva
Souto da Carpalhosa e 
Ortigosa

Verde ou imaterial

23 401
REDE PARTILHADA DE 
BICICLETAS ELÉTRICAS - 
FREGUESIA DA CARANGUEJEIRA

Criação de uma rede de bicicletas elétricas partilhadas (de utilização gratuita) na 
Freguesia da Caranguejeira (30 bicicletas no total), constituída por 3 pontos: - PONTO 
1: Miradouro do Carril (sito na Rua do Picoto na Freguesia da Caranguejeira) - 12 
bicicletas; - PONTO 2: No edifício da Junta de Freguesia da Caranguejeira - 6 
bicicletas; - PONTO 3: Escola EB 2/3 Dr. Correia Alexandre - 12 bicicletas; Para a 
utilização da rede de bicicletas elétricas seria fundamental efetuar um registo inicial de 
adesão, que seria feito através da utilização de uma APP para telemóvel (por norma, 
disponibilizada pelo fabricante das bicicletas, mas se não for disponibilizada pelo 
fabricante, o valor estimado da presente proposta prevê também a 
aquisição/desenvolvimento de uma APP). Após esta adesão o utilizador poderia 
desbloquear a bicicleta para seu usufruto (Por períodos de 2h, 4h, 6h ou 8h) As 
estações de carregamento das bicicletas utilizariam painéis solares fotovoltaicos e 
módulos de energia eólica em forma de túlipa que iriam gerar energia, 
independentemente do tipo de clima. A energia elétrica gerada, seria assim 
armazenada em baterias incorporadas no interior do equipamento. Como tal, não 
necessitariam de uma fonte externa de energia pois seriam completamente 
autossuficientes. O valor estimado para a presente proposta contempla: Aquisição das 
bicicletas elétricas, aquisição/criação dos pontos/estações incluindo as estações de 
carregamento e todo o restante material nomeadamente os painéis solares,modulos de 
energia eólica em forma de túlipa baterias,etc e aquisição/desenvolvimento de 
software necessário à implementação e utilização da rede. NOTAS: O presente 
formulário não permite identificar as diferentes localizações dos pontos, sendo que a 
localização definida no mapa do formulário não corresponde rigorosamente às 
localizações. Por esta razão anexo PDF com as referidas localizações.

Rute Pereira Caranguejeira Jovem

24 402 Centro de Artes de Amor

Recuperação da antiga casa do "enfermeiro Serra", reconversão do edifício principal em 
espaço amplo onde se possam apresentar eventos culturais (exposições, apresentações 
de livros, demostrações de dança, concertos intimistas, Workshops e aulas 
comunitárias). Criação de casas de banho publicas (preparadas para pessoas com 
mobilidade reduzida). Criação de acessos ao edifício principal para pessoas com 
mobilidade reduzida. Adaptação do antigo lagar e anexos da casa para instalação de 
museu ou biblioteca.

Andreia Catarina Martins Neto Amor Material

25 403
Criação de um corredor pedonal - 
Variante da Caranguejeira 
(restante parte do 2º troço)

Criação de um corredor pedonal na Variante da Caranguejeira, desde a rotunda de 
Caldelas até ao limite da Freguesia da Caranguejeira (zona em que confina com os 
Cardosos-Freguesia do Arrabal), no sentido Caranguejeira-Arrabal, com uma extensão 
aproximada de 1,5km. Propomos que este corredor seja semelhante ao que já existe 
no restante percurso da variante, ou seja, delimitado com recurso a pinos e pintado a 
vermelho, com a devida sinalização. NOTAS: A localização definida no mapa não reflete 
a extensão total (abrangência) da proposta. Por esta razão, anexamos mapa com a 
extensão total. Na impossibilidade da proposta ser submetida em conjunto, deixamos 
aqui a nota que a autoria da referida proposta é de Rute Pereira e Bernardo Pereira

Rute Pereira Caranguejeira Material

26 404

FORMAÇÕES INTENSIVAS DE 
PSICOLOGIA POSITIVA 
APLICADA AO CONTEXTO 
ESCOLAR

Formações intensivas de psicologia positiva aplicada ao contexto escolar para todos os 
educadores e infância e assistentes operacionais de pré-escolar do concelho de Leiria. 
As formações, divididas em 5 módulos, devem ser ministradas por psicólogos clínicos, 
especializados em desenvolvimento de crianças até aos 6 anos de idade e 
preferencialmente com doutoramento na área do desenvolvimento infantil ou psicologia 
clínica, e abordando os seguintes temas: "Alternativas aos castigos e punições" "Dicas 
para disciplinar com Amor e Respeito" "Brincadeiras para mentes brilhantes" 
"Desenvolvimento saudável na Infância e sinais de alerta" "Etapas para lidar com as 
birras" A formação devem ocorrer nas sedes dos agrupamentos, devendo os grupos 
serem formados em função da capacidade dos espaços e tendo sempre em 
consideração que o espaço deverá permitir a troca de opiniões entre formadores(as) e 
educadores e assistentes operacionais.

Rute Pereira Todas Verde ou imaterial

27 405 Ciclovia acesso Castelo de Leiria

Para tornar a mobilidade até ao Castelo de Leiria mais acessível para bicicletas, propõe-
se a reutilização e melhoria de ciclovias e serventias existentes. Sugere-se: - O 
restauro da ciclovia atrás das Piscinas Municipais, criando uma passagem directa e 
segura entre Via Polis e ciclovia na Av. 25 de Abril; - Sinalização e cedência de 
passagem para bicicletas junto às passadeiras das Avenidas Bernardo Pimenta e 25 de 
Abril; - Transformar a serventia para peões no morro do castelo (raramente utilizada 
graças aos novos elevadores) numa ciclovia com ligação à Rua Cristiano Cruz e à 
ciclovia na Av. 25 Abril; - Permitir a circulação de bicicletas nos dois sentidos na R. 
Cristiano Cruz e condicionar o acesso automóvel; - Instalação de suportes de 
estacionamento de bicicletas junto à entrada do Castelo, Escola Secundária Domingos 
Sequeira e Piscinas Municipais.

Liliana Pereira
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Material



28 406
Renovação do campo de futebol 
e seu envolvente - Escola 
Primária da Carreira

Preparação e aplicação de relva sintética para campo de futebol da escola primaria da 
Carreira, uma vez sendo ele em cimento torna-se perigoso para a utilização dos alunos. 
Recuperação das balizas de futebol envolvendo toda a rede a volta do campo para 
impedir que as bolas sejam projetadas para fora da escola.

TIAGO DA SILVA LINO
Monte Redondo e 
Carreira

Material

29 407
BENEFICIAÇÃO DO JARDIM DE 
INFÂNCIA DE SANTA EUFÉMIA

O jardim de Infância de Santa Eufémia é frequentado por um número considerável de 
crianças ( 2 grupos/turmas). Nos últimos anos não tem beneficiado de intervenções / 
melhorias, encontrando-se com carência ao nível térmico, pinturas, reformulação de 
sistema elétrico e beneficiação do espaço exterior ( espaço de jogo e recreio). Assim 
propõe-se: 1 - Colocação de capoto; 2 - Substituição de caixilharia e aplicação vidros 
duplos; 3 - Substituição / reformulação do sistema elétrico do edifício; 4 - 
Requalificação de WC; 5 - Pintura gerais; 6 - Substituição de piso no recreio e 
equipamentos lúdicos; O valor estimado é de 159.000,00€ ( IVA incluído)

Valdemar Fernando Alves 
Vindeirinho

Santa Eufémia e Boa 
Vista

Material

31 409 COLOCAÇÃO DE ILHAS 
ECOLÓGICAS

A Boa Vista é uma zona forte em restauração. A zona central possui um número 
considerável de restaurantes, sendo visitados diariamente por inúmeras pessoas do 
concelho e do país. Naturalmente existem preocupações ambientais, mas importa criar 
condições que dignifiquem e embelezem esta zona central da Boa Vista. Assim propõe-
se a colocação de ilhas ecológicas em espaço público municipal, sito na Rua da Praça - 
Boa Vista, substituindo os conhecidos contentores de superfície.

Valdemar Fernando Alves 
Vindeirinho

Santa Eufémia e Boa 
Vista

Material

32 410
Bajouca: Meio Século a Construir 
o Futuro (Mural Artístico)

A Bajouca encontra-se a celebrar o seu 50.º aniversário, deste modo propõem-se a 
elaboração de um mural artístico alusivo ao património cultural, memória social e 
identidade bajouquense. Deste modo, pretende-se convidar vários jovens artistas 
plásticos/designers da freguesia da Bajouca a reunirem-se e, em conjunto, criarem 
uma imagem que faça alusão ao património cultural, memória social e identidade, 
numa ótica de valorização, salvaguarda e divulgação patrimonial. Tem por objetivo que 
sejam retratados elementos culturais, a partir de uma memória coletiva e histórica, 
como sejam usos e costumes tradicionais, bem como elementos patrimoniais, materiais 
e imateriais. Para a execução deste projeto, prevê-se a duração de 10 dias uteis. Os 
primeiros 5 dedicados a um programa de "Residência Artística" onde, em conjunto, 
esboçam a imagem a reproduzir, escolha de cores e aquisição do material. Os outros 5 
dias serão dedicados à execução concreta do mural. De forma a poder facilmente ser 
identificado pelos bajouquenses e pelos turistas, propõem-se que o mesmo fique 
instalado na parede lateral do Pavilhão Gimnodesportivo da Bajouca. O mural poderá ir 
até ao máximo de 32,5m comprimento por 5,5 metros de altura, visto ser a dimensão 
total da parede. Com esta ação antevê-se que haja uma identificação por parte de 
todos os bajouquenses, principalmente dos mais jovens. Faixa etária que, há 
semelhança de outras freguesias, dificilmente se envolve nos movimentos associativos 
e na vida em comunidade.

Inês Carreira Bajouca Jovem
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â€œVamos lá para fora!â€  | 
Melhoria das condições de 
usufruto do espaço exterior do 
Centro Escolar dos Parceiros

O Centro Escolar de Parceiros (CEP) conta atualmente com 8 turmas de primeiro ciclo, 
tendo potencialidade para um total de 10 turmas. Considerando o grande aumento 
populacional que tem vindo a ser registado nesta zona do Concelho de Leiria, 
maioritariamente integrado por casais jovens com crianças, é expectável que a breve 
prazo este limite venha a ser atingido, aumentando assim a pressão sobre os espaços 
disponíveis no edifício e tornando mais premente o aumento das áreas que possam ser 
utilizadas pelas crianças para os diferentes momentos em que se encontram no CEP, 
em condições de conforto, segurança e, preferencialmente, em contacto visual e físico 
com o meio ambiente que os rodeia. Este trata-se de um equipamento recente, com 
uma grande envolvente de espaço exterior, tanto construído como natural. Contudo, o 
uso tem mostrado que não é possível tirar o máximo partido das condições existentes 
uma vez que: 1) Em dias de chuva o telheiro não é passível de ser usado, dado que o 
piso é escorregadio quando molhado e porque o vento traz a chuva para dentro do 
espaço. Localiza-se numa zona muito ventosa e onde se geram grandes correntes de ar 
e, por isso, é difícil para adultos e crianças estar lá muito tempo, para além de muitas 
vezes o espaço não permitir fazer atividades porque o vento leva os materiais. Torná-lo 
mais confortável iria possibilitar que, ao longo de todo o ano, aqui pudessem decorrer 
as mais diversas atividades fosse em tempo letivo ou não letivo e nas pausas 
escolares, num contacto visual e mesmo físico muito próximo com a natureza que 
rodeia esta escola, aumentando assim as potencialidades de trazer os momentos de 
aprendizagem formal para fora das salas de aula. Assim, a proposta prende-se com a 
instalação, nos vãos existentes, de painéis de vidro e portas de abertura para o 
exterior, suportados por caixilharia de alumínio para maior segurança e 
enquadramento no projeto arquitetónico e nos acabamentos já existentes, orçando 
esta proposta num valor previsível, à data, de â‚¬23.000,00 + IVA. 2) A zona do 
parque infantil é exposta predominantemente a Sul/Poente o que leva a que nos dias 
mais quentes, durante a tarde, as crianças só possam usar este espaço em períodos 
breves e em movimento constante, o que faz com que seja difícil torná-lo também um 
espaço que os docentes possam usar com maior regularidade para motivar 
aprendizagens. Assim, a proposta prende-se com a instalação de telas tensionadas em 
vela, numa composição que permita que a incidência do sol e da luz se vá alterando ao 
longo do dia, criando zonas de sombra variáveis, aumentando assim as potencialidades 
de trazer os momentos de aprendizagem formal para fora das salas de aula. Estas telas 
seriam instaladas em metade da área disponível do parque infantil, na zona menos 
ocupada por equipamentos lúdicos (incidência sobre uma área aproximada de 247m2), 
orçando esta proposta num valor previsível, à data, de â‚¬14.450,00.

Elsa Mendes Parceiros e Azoia Material
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Instalação de Street Workout em 
São Romão - UF - Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes

Propõe-se a Instalação de Street Workout no início do Circuito Pólis em São Romão nas 
traseiras do Centro Desportivo Juve Lis, contiguo ao IEFP, SMAS, Escola Profissional de 
Leiria e outras instituições de referência, para promover a prática desportiva informal 
para a população no geral. O equipamento servirá de apoio igualmente às atividades 
desportivas desenvolvidas pelos atletas da Juventude Desportiva do Lis. O 
equipamento em causa só se encontra disponível junto ao Marachão perto do Edifício 
2000. É de realçar a importância de ter este equipamento disponível no início do Pólis 
para poder dar resposta à prática do exercício físico nesta zona da cidade. Propõe-se a 
instalação de equipamento com a dimensão aproximada de13x12m2, idêntico ao 
existente junto ao Edifício 2000, devendo ser executado com piso permeável para 
permitir a infiltração das águas pluviais.

Marco Afra
Leiria, Pousos, Barreira e 
Cortes

Material

35 413 Parque Paúl

Espaço localizado entre a Rua de Vale de Mira e confina com lotes urbanos da Rua da 
Carrasqueira em Parceiros, propriedade do Município. Com objetivo de criar uma zona 
verde com parque de merendas, parque infantil, bancos de jardim, lago, iluminação, 
sinalética e construção de WC's.

Maria Francisco Duarte Parceiros e Azoia Material



36 414
Espaço de recriação e integração 
social

De acordo com um estudo realizado pela "Tony Hawk Foundation" com uma amostra de 
5000 crianças na faixa etária dos 13 aos 25 anos, realizado em 7 cidades nos Estados 
Unidos, denominado "Beyond the Board: Findings from the Fieldâ€  ,a importância 
cultural e social do skate e da construção de novas e diferentes infra-estruturas, para 
dinamização e desemvolvimento psico-motor das camadas mais jovens, é fundamental 
para que os jovens abandonem o sedentarismo comum nas novas gerações, 
procurando assim novas experiencias e lugares diferentes para as realizar. Este estudo 
tambem ajudou a provar que o skate promove a saúde mental, tendo os inquiridos 
revelado que anda de skate não só para se divertir mas tambem para alivio de stress 
ajudando assim no combate a problemas recorrentes entre teenagers como ansiedade 
e depressão. A capacidade unica dos skaters se unirem como grupo de pessoas com 
um modo de pensar similar dentro de skateparks, skateshops, eventos de skate, como 
campeonatos e reuniões, pode facilitar a comunicação, compreensão, interação e 
integração de diversas culturas e costumes a partir da mesma base comum, o amor 
por andar de skate, sendo assim uma mais valia para sociedades multiculturais como a 
que vivemos hoje em dia, funcionando como ponte para a união e respeito pelo 
próximo. Como no skate não existe uma maneira correcta nem regras para ser 
praticado todos os seus praticantes desenvolvem estratégias próprias para aprender, 
automotivar e repetir até a manobra ser realizada atingindo o sucesso. Todo este 
processo pode, e muitas vezes é, transportado para a vida comum , incutindo a 
resiliencia, maneiras próprias de aprendizagem e de automotivação transformando-as 
em pessoas valiosas para a nossa sociedade. No skate tambem existem lições a 
aprender sobre igualdade de género e de raça visto que a unica coisa que interessa 
para qualquer skater é se o próximo anda skate, havendo assim menor discriminação 
social na comunidade skater, tambem revelado pelo estudo referido anteriormente. 
Embora haja oferta na nossa cidade de dois espaços inteiramente dedicados à prática 
da modalidade, existe ainda uma lacuna a preencher, um local coberto para a prática 
da mesma, que proteja da chuva no inverno e das altas temperaturas no Verão. A 
proposta é a construção de um skatepark sob um viaduto, juntando o útil ao agradável 
, transformando um local inutilizado, normalmente utilizado para depósitos de lixo 
ilegal, prática de crimes e consumos de droga, num ponto de encontro entre as 
camadas mais jovens para bricarem, fazer exercicio, trocarem ideias, desenvolvendo 
assim a sua personalidade, praticando a cidadania ao interagir de igual para igual com 
pessoas de diferentes idades, etnias, religiões e classes sociais. Ao inserir um 
skatepark nesse contexto a realidade é totalmente transformada, prova visivel em 
diversos paises do mundo.O skatepark traz consigo o senso de comunidade, pois cria-
se uma identificação entre o espaço e os frequentadores. Tal identificação os torna 
parte de algo maior e o cuidado com o espaço, sua limpeza e manutenção nascem de 
forma natural. Quando um espaço público é ocupado por um grande grupo de pessoas, 
criam-se laços de amizade e respeito, valores que vão muito além do skate ou 
qualquer outra atividade. Além disso, o fato de estar coberto por uma ponte garante 
uma opção de local para a prática da atividade mesmo nos dias de chuva.

João Sá Pessoa de Oliveira Marrazes e Barosa Material


