
N.º 
Proposta

Nome Proponente Área de Intervenção/Temática Descrição Freguesia

1 João Paulo Neves Rocha Ambiente e energia Colocação de Ilhas Ecológicas nos locais onde existem contentores è superfície da separação de lixos.
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

PARCEIROS E AZOIA

2 João Paulo Neves Rocha Espaço público e espaço verde
Construção de um parque infantil e de lazer, uma vez que fica próximo de duas instituições escolares e de um museu, com o
nome "ReBelDes", dos artistas leirienses, Sérgio Luiz e Guy Manuel

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
PARCEIROS E AZOIA

3
Paulo Fernando Gonçalves 

Caixeiro
Mobilidade e segurança dos 

cidadãos

Requalificação da Urbanização Quinta de São Romão - Leiria. A proposta de requalificação passaria pelas seguintes obras:
- asfaltamento da urbanização cujo piso se encontra bastante deteriorado face ao elevado movimento de viaturas, na sua
maioria que utilizam a nossa urbanização como passagem para o Casal dos Matos, Pousos, Andrinos, EN 113, etc...
- construção duma ciclovia (em alcatrão ou betão pintado) dentro da própria urbanização, com ligação ao parque radical junto
aos campos de ténis e à respetiva ciclovia já aí existente. Esta nova ciclovia vai também permitir aumentar o nível de segurança
dos ciclistas, uma vez que a sua presença dentro da urbanização tem sido cada vez mais intensa;
- criação de sistema de rent-a-bike com meio de pagamento por cartão de crédito, com um ponto de aluguer / estacionamento
na Urb. Quinta de São Romão (para começar) e obviamente outros pontos de estacionamento / aluguer espalhados por zonas
centrais da cidade.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

4
Célia Margarida Rodrigues Alves 

Loureiro
Ambiente e energia

Criação de uma Unidade Móvel de Esterilização Animal (UMEA). Consiste em adaptar um autocarro ou autocaravana, que
servirá para efetuar esterilizações gratuitas ou a baixos preços, em cães e gatos de rua e/ou com dono. Esta unidade andará
durante um ano pelo município e terá como objetivo reduzir a população animal, que prolifera descontroladamente na cidade
e arredores.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
MARRAZES E BAROSA

5
Célia Margarida Rodrigues Alves 

Loureiro
Ambiente e energia

CEM esterilizações = SEM preocupações: consiste na criação de uma equipa que irá capturar e esterilizar cem "animais de rua",
cães e gatos, com o objetivo de reduzir a população animal.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
MARRAZES E BAROSA

6
Carlos Alberto dos Santos 

Sebastiao
Espaço público e espaço verde Requalificação do espaço vazio em frente aos predios azuis e pretos que só está à varios anos a criar vegetação, para um

espaço verde, de lazer e um parque infantil para uso de todos os moradores daquela zona e de outras.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

7 Anabela Coutinho Pardal Espaço público e espaço verde

Nós, cidadãos, residentes na Urbanização Varandas Vale de Lobos, localidade de Telheiro, vimos por este meio apresentar a
proposta de construção de um Parque Infantil, de um espaço próprio para que os proprietários dos cães residentes na
urbanização possam levar os animais a fazer as necessiadades, bem como uma zona de lazer para execução de exercício físico.
Pelos Seguintes Motivos:
O elevado número de crianças na Urbanização, com necessidade de espaço de lazer às suas idades e de acordo com as normas
e condições de segurança necessárias; A Urbanização é grande e populosa e não tem uma área destinada a convivência com
lazer e preservação do meio ambiente;
Existem, na Urbanização vários espaços verdes que poderiam ser utilizados para a construção do Parque infantil;
Promoção da atividade física e estilo de vida saudáveis, numa idade fulcral para a formação de cidadãos conscientes e ativos.
Local Proposto: Espaço público; Reúne condições de segurança para as crianças brincarem; Próximo de condomínios, mas com
gradeamento que garante a segurança das crianças.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

8 Pedro Nuno Ferreira Marques Espaço público e espaço verde

A nossa proposta vai no sentido de prover a nossa Sede de Agrupamento de uma infraestrutura que nos vai auxiliar nas nossas
atividades, mas não só, uma vez que somos possuidores de um campo de futebol desativado, e, se insere no centro da Vila de
Maceira, junto ao Monte de Santo Amaro, N. Sra da Barroquinha e Igreja Matriz, podendo assim criar um novo espaço
devidamente equipado. A nossa freguesia é bastante deficitária neste tipo de infraestrutura, conforme sabem e, em perfeita
comunhão com a nossa Junta de Freguesia, queremos abrir este espaço à comunidade local e exterior e, aliada à prática
desportiva, ter uma vertente inserida no seio da natureza, uma vez que este espaço está numa zona verde e muito procurada
pelos amantes do pedestrianismo e pratica de Trail. É nossa intenção poder atrair cada vez mais adeptos destas práticas
desportivas contribuindo para um ambiente mais saudável. Estando atentos às necessidades desta Freguesia, sabemos que
será uma mais-valia, ganhará sem duvidada todos aqueles que de uma forma gratuita poderem usufruir deste Parque, e,
também a Freguesia por poder dar à comunidade condições para poder contribuir para a sua saúde e condição física!

MACEIRA

9 Luís Carreira
Mobilidade e segurança dos 

cidadãos
Construção de um parque de estacionamento e área desportiva. Constituído por 2 pisos de estacionamento e uma área
desportiva.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
MARRAZES E BAROSA

10 Marisa Liliana dos Santos Barosa Espaço público e espaço verde Construção de parque infantil na Urbanização Cruz de S. Tomé.
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 

PARCEIROS E AZOIA

11 Tomás Marcelino Marques
Requalificação dos 

equipamentos urbanos

Concepção, construção e aplicação de estruturas para fixação de publicidade em papel, a colocar em diversos locais,
previamente identificados por técnicos e especialistas em publicidade urbana. Visa acabar com anarquia de colagem dos mais
diversos papeis, nas paredes e outros locais da nossa cidade e das zonas mais urbanas das freguesias, com a finalidade de
retirar destes locais tão incovenientes papeis/publicidade. Prever também a disponibilidade de recursos humanos, para gerir
em permanência esta situação, fazendo cumprir um regulamento, que para o efeito, especificamente, será concebido e
aprovado.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

12 Virgilio Feteira Cruz Espaço público e espaço verde

Projeto integrado da envolvente da Lagoa da Ervedeira, através de varias áreas: Interpretação de Fauna e Flora, Promoção da
Vida Familiar e Promoção de desporto.
Dada a melhoria das acessibilidades , entende-se que quando um local se apresenta como “turístico” precisa estar preparado
com meios atrativos e infra estruturas que são primordiais a todos. Abaixo ficam as propostas a apresentar para o OP2018 : 
Ampliação do parque de merendas (colocação de mais mesas e restauro das já existentes); Construção de um novo parque de
merendas no parque de estacionamento do lado poente; Colocação de mais caixotes de lixo na envolvente da lagoa; Colocação
de árvores de sombra; Colocação de uma base amovível de uma churrasqueira (com sistema de prevenção de saída de fontes
de ignição);( Verificar Legislação) Alargamento dos dois parques de estacionamento;
Obras de melhoria do parque infantil e a sua reabertura de acordo com a legislação em vigor (encontra-se actualmente sem as
mínimas condições para a frequência de crianças).

COIMBRÃO

13 Ana Isabel Gomes Lopes
Requalificação dos 

equipamentos urbanos

A proposta que apresento visa a recuperação do edifício da Casa do Guarda Florestal, sede do Agrupamento 877-Pousos do
CNE. Este equipamento, sendo um espaço cedido pela JF, precisa de obras de recuperação para que possa continuar a ser
utilizado; é também um espaço que faz parte do património da freguesia e que importa não deixar desaparecer.
O pedido de recuperação deste equipamento da Freguesia prende-se com a sua utilização - não só tem servido de sede ao
Agrupamento 877, nos últimos 30 anos, como foi um espaço emblemático da freguesia, utilizado por muitos ao longo deste
período. A sua recuperação permitiria que voltasse a ser um local de encontro de grupos que anteriormente o utilizaram; um
local de pernoita para escuteiros e outros grupos, não só do concelho e da região, mas de todo o país.
Pretende-se então a recuperação da Casa do Guarda Florestal, para que volte a ser utilizada pelos cerca de 100 elementos que

compõem o Agrupamento atualmente- crianças, jovens e adultos, não esquecendo as famílias de todos os jovens que
connosco partilham o espaço - semanalmente, ou de forma mais intensa nas celebrações/encontros ao longo do ano.
Ao longo dos anos o agrupamento foi marcando a sua ação pela formação integral dos jovens para serem cidadãos ativos e
empenhados, mas também deixou marcas no espaço, reconhecido por muitos como um local de excelência para o contacto
com o ar livre na proximidade da cidade. 
É no sentido de recuperar e manter esse espaço que apresento esta candidatura ao Orçamento Participativo do Município de
Leiria.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

14 Rute Pereira Espaço público e espaço verde

Serve a presente proposta para candidatar ao Orçamento Participativo um Espaço de Lazer/Parque Infantil/espaço
verde, em Caldelas.(Na zona envolvente à associação de Caldelas).
Tendo em atenção as condições envolventes, foi desenhado um espaço fluido e natural, prevendo oportunidade de
circulação pedonal privilegiada, zonas de estadia ao sol e à sombra com bancos e mesas, uma zona ampla relvada onde
constituida por um palco coberto para futuros eventos, e uma zona de parque infantil.
A descrição do projeto consta dos anexos referidos no quadro relativo à identificação dos mesmos, constante deste
formulário.
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PROPOSTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018/2019

15 Nuno Alexandre Correia Pinto
Educação, cultura, juventude e 

desporto

O complexo Desportivo Belo Horizonte tem dois Polidesportivos inativos devido ao mau estado do piso. Estes equipamentos
estão construídos em terrenos da Autarquia, sob gestão do C.C.D.R. do Bairro Belo Horizonte e Direção Técnica da ASAL.
Candidatamos a construção de 3 campos de Padel ao Orçamento Participativo e, no mesmo espaço, estas duas Associações
com o apoio do tecido empresarial vão construír um campo de Futsal com piso sintético.
No nosso concelho existe um número reduzido de instalações desportivas com campos de Padel. A procura é superior à oferta
e, com o início de competição nos diferentes escalões a oferta será ainda mais diminuta.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
MARRAZES E BAROSA

16 Ricardo Miguel Almada Nogueira Espaço público e espaço verde

Nas traseiras dos prédios da Rua António Santos Serrador-Sismaria, freguesia de Marrazes, existe um espaço verde com cerca
de 1800 m2 subaproveitado, sem qualquer equipamento ou infraestrutura instalados, que necessita de ser requalificado e
onde se propõe a criação de um Parque Multiusos, que sirva todos os moradores e visitantes.
Nesta zona residem centenas de famílias e é notória a inexistência de uma zona de lazer para os mais pequenos, propondo-se a
construção de um parque infantil, por forma a criar uma zona de brincadeira para melhorar as condições e experiências dos
nossos moradores mais novos e das suas famílias. Nas imediações deste local propõe-se ainda a criação de um ginásio ao ar
livre com equipamentos/máquinas para promoção do exercício físico.
O espaço deveria ser reabilitado para garantir a sua utilização coletiva, devidamente enquadrado na estrutura ecológica
municipal, promovendo as funções de proteção e valorização ambiental e paisagística, através da criação de um jardim com
equipamentos para uso comum, nomeadamente mesas de piquenique, churrasqueiras, pontos de água e outros destinados à
utilização pelos cidadãos em atividades de recreio e lazer ao ar livre.
Também pelo número de animais de companhia que os moradores detém, propõe-se a colocação de vários dispensadores de
sacos plásticos para recolha de dejetos.
Estes espaços são zonas de recreio e lazer por excelência, favorecendo os encontros entre os cidadãos.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
MARRAZES E BAROSA

17 Jorge Manuel Francisco Dias
Educação, cultura, juventude e 

desporto

O grupo Cultural e desportivo Telheirense, sito em Telheiro Maceira, vem propor a colocação de um campo de jogos
Polidesportivo PLAYSPACE HPL 22x12m (264m2), e execução de muro de suporte de terras em pedra (Tipo Gaviões), no espaço
contíguo às instalações do clube.
O objectivo é dotar o clube de um espaço polidesportivo, em que poderão ser praticadas várias modalidades desportivas, ao ar
livre. Ficando deste modo a população local e vizinha com uma proposta de espaço inexistente na sua área de residência,
potenciando-se o bem estar da população desta forma.
Dos contatos por nós realizados apuramos que o custo estimado final da nossa proposta rondará os 95000,00€ valor com IVA
(campo de jogos, muro e outros custos).

MACEIRA

18 José Manuel de Ávila e Sousa
Mobilidade e segurança dos 

cidadãos

Com vista à melhoria da mobilidade e segurança dos cidadãos apresento a proposta para a requalificação da Rua de Santo
António (subida para o cemitério). Esta rua, com inclinação acentuada, com pouca visibilidade nas zonas de curva, não possui
passeios adequadamente dimensionados (sendo os poucos existentes interrompidos por estacionamento abusivo) dificulta a
mobilidade dos peões e a visibilidade dos automobilistas. 
Os caixotes para a recolha de resíduos sólidos estão mal localizados, não havendo contentores para os resíduos
indiferenciados. Não existe estacionamento público suficiente para o número de moradores. 
Considerando o interesse público, proponho que, caso seja necessário a criação de passeios e estacionamento em terreno
particular, poderá este ser considerando para efeitos de posterior licenciamento dos edifícios.
Estima-se o valor seja inferior a 152 000,00€

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

19
Maria João dos Reis Braga da 

Costa
Educação, cultura, juventude e 

desporto

Reforço da verba disponível para aquisição de livros, em 50 000€ (cinquenta mil euros), pela Biblioteca Municipal Afonso Lopes
Vieira.
As bibliotecas públicas constituem-se como instrumento de importância inestimável na aquisição de cultura, ao disponibilizar o
“acesso ao conhecimento, à informação, à aprendizagem ao longo da vida e a obras criativas, através de um leque alargado de
recursos e serviços, estando disponível a todos os membros da comunidade independentemente de raça, nacionalidade, idade,
género, religião, língua, deficiência, condição económica e laboral e nível de escolaridade”,Cf. Definição de biblioteca, in
“Diretrizes da Ifla sobre os serviços da Biblioteca Pública”, 2.ª ed. Revista, Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das
Bibliotecas, Lisboa, julho de 2013. 
De acordo com as referidas Diretrizes da Ifla sobre os serviços da Biblioteca Pública (cf. p. 60), “A coleção da biblioteca é um
recurso dinâmico. Requer uma entrada constante de novos materiais e a saída de materiais velhos, de forma a garantir que
continua a ser relevante para a comunidade e mantem um nível aceitável de rigor. A dimensão e a qualidade do fundo devem
refletir as necessidades da comunidade.” 
É neste contexto que a presente proposta, de reforço das verbas afetas à aquisição de livros, é apresentada. 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

20 Tânia Filipa Santos Marques
Educação, cultura, juventude e 

desporto

A população leiriense está cada vez mais consciente da importância da actividade física da alimentação saudável para manter a
sua saúde e prevenir doenças. Mas com tanta informação contraditória, as pessoas não sabem a direcção certa a tomar. Nos
últimos anos muitos bons eventos foram realizados para aumentar o conhecimento da população leiriense para a saúde como
por exemplo a aldeia a saúde e o mercadinho. Contudo, acho que existe necessidade de haver um evento a difundir as últimas
novidades cientifícas e empresas criadas em Portugal que possibilitam evitar estilos de vida não saudáveis. E também me
parece importante focar na conexão com a natureza e como esta foi perdida e como se pode reintroduzir na nossa vida de
forma simples e com muitas melhorias na saúde sem grandes encargos financeiros. Por example, sabe-se actualmente que o
nosso corpo precisa de escuridão umas horas antes de dormir e a luz artificial à noite disturba isto o que causa insónias e
problemas de sono que tanto perturbam os portugueses. Mas muitas das pessoas que sofrem destes problemas não sabem
que diminuir a luz à noite e/ou usar programas informáticos para diminuir a intensidade de luz nos computadores pode ajudar
a combater estes problemas. Eu gostaria de propor um evento semelhantes aos criados anteriormente com foco na saúde mas
onde se encontrasse especialistas e empresas que pudessem esclarecer as últimas novidades científicas e informassem das
pequenas mudanças que o comum cidadão pode fazer para melhorar saúde de maneira a que a população leiriense esteja
mais informada e saiba onde procurar informação. Este evento passaria por informar a população leiriense sobre empresas na
zona com soluções de saúde baseados nas últimas novidades científicas, de locais onde se podem comprar produtos da época,
de locais onde se pode fazer exercício ao ar livre, do conhecimento de especialistas científicos que possam ser aplicados
facilmente no dia a dia e também do conhecimento de especialistas com soluções naturais para ajudar a prevenir doenças
antes que estas aparecam.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

21
Bruna Filipa Ramos Cardoso da 

Silva
Requalificação dos 

equipamentos urbanos

A nossa proposta visa a execução de um "túnel", com extensão aproximada de 180m, desde o portão da entrada da escola até
ao pavilhão desportivo e Bolco S.
O percurso da entrada da escola até ao primeiro corredor e ao pavilhão desportivo é feito sem qualquer protecção, pelo que os
alunos consideram como muito importante e necessária a existência de uma cobertura, à semelhança da existente entre
blocos e que será muito útil em dias de chuva.
Por outro lado, e por se localizar junto ao campo desportivo e local de recreio. também permite o uso do espaço e da sombra
durante as actividades desportivas e horas de lazer.

MACEIRA

22 Pedro Nuno Carreira Ascenso
Educação, cultura, juventude e 

desporto

Criação de dois espaços de apoio a eventos públicos:
- Sala multiusos para receber reuniões públicas, conferências, apresentações, exposições, cessões de formação, etc..
- Balneários / Sanitários / Vestiários, para apoiar eventos públicos, desportivos, musicais, culturais, etc...
Estes espaços serão conseguidos através da adaptação de duas zonas do quartel de bombeiros de Maceira, cuja associação que
é de utilidade pública, aceita este uso e este projeto.
Assim surge o nome do projeto: Quartel Aberto.

MACEIRA

23 Marina Isabel Figueiredo Gaspar Espaço público e espaço verde

Sou uma jovem de 26 anos com um projecto em mente, para a reabilitação da lagoa com um parque natural para promover e
dar a conhecer ao mundo as grandes maravilhas que temos no nosso país.
A minha ideia era usufruir da lagoa ao máximo com desportos aquáticos, fornecer bicicletas e até mesmo dar alogamento.
Pode cuidar, preservar da natureza e ainda poder abrir postos de trabalho a população.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
COLMEIAS E MEMÓRIA



N.º 
Proposta

Nome Proponente Área de Intervenção/Temática Descrição Freguesia

PROPOSTAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2018/2019

24 Isabel Jerónimo
Educação, cultura, juventude e 

desporto

De forma a promover o gosto da leitura, especialmente aos membros mais novos da nossa sociedade, gostaríamos de
implementar uma biblioteca " comunitária " numa cabine telefônica, como já foi realizada a parceria da Fundação PT e da
biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira. 
Esta seria implementada numa antiga cabine telefônica remodelada para o efeito, localizada num local de fácil acesso e onde
pudesse ser minimamente monitorizada por alguém responsável. 
Um modo criativo e diferente de fazer circular obras literárias de diferentes gêneros e autores. Tirar um livro e deixar outro no
seu lugar, deixando um registo no caderno onde se faça a entrada e saída dos livros. Trocar livros que temos em casa tornando
os livros mais acessíveis a quem gosta de ler, revivendo um pouco a memoria que temos da saudosa biblioteca itinerante.
Também poderíamos optar pela organização de um banco de livros escolares, pois sabemos que a reutilização dos mesmos
assim o permitem, pois em "22 de setembro de 2011 o Governo discutiu e legislou na AR sobre a criação das bolsas de manuais
escolares nas escolas prevendo a devolução dos manuais escolares oferecidos aos alunos mais desfavorecidos que reverteriam
a favor dos mesmos alunos no ano seguinte". Mas sabemos que não é só os mais desfavorecidos que necessitam dessa ajuda,
hoje em dia a classe media tem mais dificuldades em adquirir os manuais escolares. Por isso em vez de termos livros escolares
amontoados nas nossas casas poderíamos estar a ajudar outros Pais de alunos no começo da época escolar a aliviar um pouco
o orçamento familiar.

BAJOUCA

25 Isabel Jerónimo Ação social e habitação

A Criação de creche 
Como já existe uma IPSS na freguesia e como vão ficar disponíveis infraestruturas com a junção das escolas do primeiro ciclo e
do jardim de infância para o polo escolar da Bajouca a proposta é a criação de uma valência de creche sobre o alçado da IPSS já
existente na freguesia nas infraestruturadas existente que iriam precisar de obras de adapação para essa mesmo valência

BAJOUCA

26
Margarida Manuela Pinho 

Fernandes Ruivaco
Requalificação dos 

equipamentos urbanos

Construção de blocos de salas de aulas e actividades e instalações sanitárias, em contrução pré-fabricada monobloco, para
instalação de oficinas de carpintaria, serralharia, mecânica e electricidade, casa de treino de vida autónoma para crianças com
deficiências e necessidades educativas especiais, salas de aulas e actividades de desenvolvimento pessoal e de competências.
Aquisição de viatura de 9 lugares para transporte de alunos do agrupamento, entre escolas, de e para actividades fora da
escola.

MACEIRA

27
Nuno Manuel de Carvalho Gaspar 

Cardoso
Educação, cultura, juventude e 

desporto

Transformar, através de um projecto modular, a atual zona desportiva dos Parceiros (Campo de Futebol), num complexo
desportivo que possa consistir de 2 campos sintéticos, bancadas, balneários e demais infraestruturas de apoio.
Esta fase do projecto consistiria em delimitar toda a área com muros e vedações e instalar um sistema de iluminação LED para
o campo.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
PARCEIROS E AZOIA

28
Nuno Miguel Pedrosa da Cruz 

Monteiro
Educação, cultura, juventude e 

desporto

Com esta proposta, pretendemos a construção de 2 campos de Padel cobertos, no Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da
Fonseca, onde se encontra sediado o Clube Escola de Ténis de Leiria (adiante designado por CETL). O CETL, com o estatuto de
Associação sem fins lucrativos foi fundado em 22 de Dezembro de 1978 tendo como objectivo principal promover o ensino e
desenvolver a prática do Ténis junto dos seus associados e da população em geral, através da Formação de atletas e da sua
participação em competições oficiais. Desde a sua fundação e ao longo de 30 anos, o CETL utilizou as instalações municipais no Parque
da Cidade e a partir de 2009 está sediado no moderno e bonito Complexo Municipal de Ténis Dr. Rui Garcia da Fonseca, em S. Romão.
O valioso acervo histórico social e desportivo do CETL confirma-o, inequivocamente, como o Clube-Mãe da modalidade na Cidade e na
Região, sendo que por aqui já foram “ensinados” a praticar a modalidade uns milhares de atletas e aqui também “nasceram”, não só
os principais atletas veteranos ainda em actividade na cidade de Leiria, mas também os actuais dirigentes desportivos em muitas
outras colectividades na Região e no País. O CETL orgulha-se por isso de ser um Clube Escola de Homens e de Atletas. O CETL foi
pioneiro, no Concelho, na divulgação e implementação da nova e espectacular modalidade de raquete (o PADEL) com a construção de
duas pistas em vidro e a implantação da primeira escola da modalidade na Região Centro do País e a primeira do Concelho com
professores oficialmente credenciados. Fruto deste equipamento desportivo, o CETL orgulha-se de estar representado presentemente
por quatro atletas na Selecção Nacional de Padel, as quais conquistaram para o Clube o título de Campeãs Nacionais 2011 em pares
Femininos, Vice Campeãs Nacionais em 2012 e Vice Campeãs Nacionais em 2013 e 2014 e o 6º lugar por equipes em representação de
Portugal no último Campeonato do Mundo de Selecções, no México, bem como a presença honrosa das atletas Susana Dias e Catarina
Carvalho no Quadro Principal dos Campeonatos do Mundo em 2012 em Barcelona e em 2013 em Bilbau, convocadas pela FPTénis, em
representação de Portugal. Aqui também se realizaram em 2012 e 2013 o I e o II Torneio Ibérico ALLPADEL com a presença de
jogadores espanhóis oriundos das cidades de Badajoz, Cáceres, Sevilha, Malaga, Mérida, Corunha e Madrid, bem como o OPEN PADEL
CIDADE DE LEIRIA em Setembro de 2014 e em Junho de 2015 com a implantação de uma Pista de vidro desmontável no Largo do Papa
no centro da Cidade e a presença dos melhores jogadores nacionais e jogadores espanhóis na categorias Masculinos e Femininos. O
Padel tem registado um grande crescimento em número de praticantes, dos diversos escalões etários e classes socias. Com este
crescimento, verifica-se que os actuais campos são insuficientes para dar resposta à procura e facto de serem descobertos, implicam o
impedimento da sua utilização em dias de chuva. Com este projecto, seriam suprimidas estas duas limitações, permitindo o acesso ao
ensino e à prática desta modalidade a um muito maior número de praticantes e durante todo o ano, independentemente das
condições climatéricas.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

29 Levi Redondo Bolacha
Mobilidade e segurança dos 

cidadãos

Rodeado de edificios centenários, o Largo Padre Margalhau assumiu-se durante séculos como centro da freguesia, algo que
podia recuperar, aumento a quantidade e qualidade de tempo nele dispendido, promovendo a freguesia/concelho.
Intervenções: Alteração e subida do nível de pavimento (lomba continua); Redução da velocidade de circulação; Criação de
zona de prioridade ao peão em toda a extensão, com vias ladeadas por pilaretes; Enterramento de cabos electricos e
telefónicos; Requalificação dos espaços de estacionamento; Criação de espaços de estacionamento temporário para tomada e
largada de passageiros (um de ligeiros para utentes da Junta de Freguesia/Centro de Saúde, dois para transportes públicos);
Alargamento dos passeios; Embelezamento de todo o largo com instalação de floreiras e mobiliário urbano (bancos),
delimitação fisica do espaço das esplanadas a serem utilizadas pelos dois estabelecimentos comerciais já existentes (e dos 3
mais que podem ser criados assim como de edificios alocados a alojamento local com alto valor histórico-patrimonial);
Valorização de um centro histórico da freguesia onde todos os turistas querem tirar uma fotografia.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

30
Boaventura Ferreira Pedrosa 

Cabecinhas
Espaço público e espaço verde

Proposta Desportiva:
-Reabilitação da parte pública da pista de corta-mato/manutenção na extensão desta intervenção.
Reposição de legalidade dos atravessadouros com três pontes pedonais que permitem a ligação entre as partes
pública/privadas da extensa pista de corta mato/manutenção.
Verde:
- Re-florestação, consolidação de taludes e limpeza do afluente em harmonia com o território do parque desportivo.
- Zona de lazer, espaço para piquenique.

BAJOUCA

31 Micael da Silva e Sousa
Educação, cultura, juventude e 

desporto

Propõe-se a implementação de uma ludoteca com jogos de tabuleiro modernos, que possa incluir jogos recentes e adequados
a vários públicos e utilizações. Esta ludoteca permitirá apoiar as atividades escolares, sendo um serviço centralizado na
biblioteca municipal a que as escolas do concelho podem recorrer para utilizarem estes jogos, especialmente os de cariz
educativo, nas suas atividades letivas. A presença da ludoteca no espaço da biblioteca permitirá servir de apoio às atividades
lúdicas e férias escolares. A ludoteca terá também uma componente direcionada para jovens e adultos, podendo os jogos ser
requisitados tal como acontece com os livros. Este novo serviço irá trazer mais atividades e utentes à biblioteca, permitindo
novos projetos e atividades. A localização desta ludoteca no edifício da biblioteca municipal permitirá ganhar escala e garantir
diversidade, tal como possibilitar uma formação aos funcionários dos serviços municipais sobre o potencial de aplicação e
utilização destes jogos.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES
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32
SANDRA MARGARIDA MENDES 

DA SILVA BENTO
Espaço público e espaço verde

O objetivo desta proposta é intervir no espaço exterior da escola dotando-a de espaços seguros, acessíveis e inclusivos
permitindo a utilização alargada quer ao seu público alvo, crianças dos 3 aos 10 anos, quer a pessoas com mobilidade
condicionada e/ou com necessidades educativas especiais, procurando dotar a escola com soluções duradouras em termos
físicos, ambientais e funcionais, de modo a garantir baixos custos de gestão e manutenção.
A nível de arranjos exteriores propõe-se:
- a instalação de relvado sintético no campo de jogos, com instalação de mobiliário desportivo: 2 balizas de futsal com
respetivas redes de jogo; 2 tabelas de basquetebol e 1 rede de voleibol;
- a criação de uma zona de canteiros sobrelevados para a instalação de uma horta pedagógica, com sistema de rega adaptado;
- a requalificação da zona do parque infantil;
- a criação de zonas de sombra com árvores adequadas;
- a requalificação do jardim da frente da escola;
- a definição de uma zona para jogos tradicionais;
- o enquadramento vegetal da vedação da escola para lhe dar um aspeto mais acolhedor;
- a instalação de bancos no exterior, lixeiras e sinalética de percurso e de identificação de salas / wc's / refeitório /...;

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SOUTO 
DA CARPALHOSA E ORTIGOSA

33 José Carlos Matias Filipe Espaço público e espaço verde

Dado o crescimento populacional, nomeadamente da taxa de natalidade, acontecer nos últimos anos na localidade Parceiros,
venho por este meio apresentar proposta para a construção de um Parque Infantil. Atualmente existe apenas um parque de
utilização pública, na urbanização de Santa Clara, que está confinado ao uso dos seus moradores, tendo em conta que a
referida urbanização de encontra na extrema a norte da freguesia. A nossa proposta será a construção de um parque infantil
no espaço público envolvente ao fontanário de Parceiros, na zona histórica e central, contíguo á sede da junta de freguesia. De
referir que o mesmo já está servido com um conjunto de máquinas para desporto informal , sendo esta nova proposta um
complemento para a promoção de atividade física de diferentes gerações, além de embelezar aquele espaço sem qualquer
utilidade. A sua localização é de fácil acesso, estando preparado para pessoas de locomoção reduzida. Com esta proposta
pretendemos proporcionar um espaço de todos e para todas as crianças dando a oportunidade desfrutarem de momentos de
diversão e alegria. 
Anexamos fotografias do espaço

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
PARCEIROS E AZOIA

34
Manuel Fernando de Oliveira 

Gonçalves
Espaço público e espaço verde

Considerando a necessidade da Vila de Santa Catarina da Serra, sede da freguesia, ter um Parque público e espaço verde
polivalente, de forma a proporcionar a toda a população, desde a mais nova à mais idosa, o seu uso em atividades de lazer,
recreio e descanso.
O local proposto para construção desta infra-estrutura é um espaço público desaproveitado com uma área de cerca 2400 m2,
que necessita de uma intervenção de reabilitação paisagística, de fácil acessibilidade, estando localizado no centro da
localidade e central, relativamente a vários serviços públicos da freguesia e núcleos populacionais das localidades vizinhas,
sendo este, desta forma, valorizado ambiental e paisagisticamente, criando condições de convívio intergeracional, permitindo
aos pais e avós desfrutarem do seu tempo livre com as crianças na mesma zona, assim como, apoiando o peregrino dos
Caminhos de Fátima como zona de paragem, tomada de refeições e descanso. De destacar, ainda, a sinergia com o Centro de
Saúde de Santa Catarina da Serra, de apoio ao estacionamento de viaturas dos seus utentes e funcionários.
Deste modo, propõe-se a:
- Criação um parque infantil vedado, qualificado e acessível, com adequada segurança, para o uso de crianças e
acompanhantes;
- Criação de um parque de lazer/merendas com bancos de jardim, mesas, papeleiras, etc;
- Criação de espaços verdes com relva, árvores e outros afins acessórios;
- Criação de espaços de estacionamento quer para os utentes Parque da Vila, quer outros eventuais a que se prestem;
- Reabilitação da área envolvente ao Parque da Vila e adjacente ao Centro de Saúde.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 
CATARINA DA SERRA E CHAINÇA

35 Fernando F. J. Romeiro Espaço público e espaço verde

Vigilância através de instalação de câmaras video, do relvado do central do jardim de Sto Agostinho.
2- Proibição aos animais (colocação de sinalética adequada)
3- Instalação de altifalante ou buzina adequada
Nota complementar:
Este relvado deveria ser exclusivo de humanos nomeadamente os estudantes do Instituto Politécnico e crianças.
O que observamos frequentemente são cães cujos donos os deixam livremente usar e nomeadamente defecar.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

36 Teresa Maria Jorge Jordão Ambiente e energia

Aquisição de uma viatura para animais. A proposta visa a aquisição de uma ambulância adaptada e devidamente equipada que
permita o auxílio de animais sinistrados na via pública. Trata-se assim de um socorro imediato a animais acidentados,
disponível 24h por dia, através de uma linha de emergência.
A título sugestivo, esta iniciativa funcionaria numa dinâmica de parceria com os Bombeiros Municipais de Leiria ou noutro
modelo encontrado, como por exemplo, realização de protocolos de cooperação entre a Câmara Municipal e
Instituições/Associações parceiras.
O objetivo será prestar socorro aos animais acidentados, para que depois de tratados, possam ser encaminhadas para adoção.
Considera-se ser uma medida imediata e pioneira no concelho de Leiria, bem como na região Centro de País.
Propõe-se assim um transporte SOS em situações de emergência para os amigos de 4 patas!

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

37
Luís Filipe Domingues Pinto

Educação, cultura, juventude e 
desporto

Proponho a construção de uma piscina no terreno público pertencente à Associação Cultural Desportiva e Promotora da Praia
do Pedrogão, situada ao lado do parque de campismo da Praia do Pedrogão.
Este equipamento é decisivo para o desenvolvimento turístico e promocional da praia do Pedrogão devido às condições
meteorológicas, bem como à falta de equipamentos desportivos e recreativos nesta praia.
A piscina junta-se ao campo de ténis já existente e que se encontra aberto ao público e, vai inserir-se num parque de arvorísmo
que se encontra em fase de estudo com o objetivo de transformar os cerca de 30000 m2 no nosso terreno na principal ancora
de atração de turístas e desenvolvimento da praia do Pedrogão.

COIMBRÃO

38 Margarida Teixeira de Sousa Espaço público e espaço verde
Proposta: plantar uma árvore por cidadão na área urbana de Leiria.
Propõe-se o estudo e a implementação da plantação ordenada de árvores com carácter urbano na Cidade de Leiria, de modo a
promover o Ambiente, a Economia e a Qualidade de Vida. Custo estimado:152.841,73€ (c IVA)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES

39 Vitor Manuel Vicente Caseiro Ação social e habitação

Construção de equipamento Coletivo (casa mortuária e espaço de apoio a eventos culturais) - espaço intercultural, ecuménico
e inter-religioso.
Nos dias de hoje, a situação de morte (e as respetivas cerimónias) é transferida do lar de cada pessoa para um espaço coletivo -
normalmente em instalações paroquiais.
Acontece que em Santa Eufémia não há um espaço adequado.
Acresce ainda que a sociedade atual (em geral) e a de Santa Eufémia, em particular, é cada vez mais plural e intercultural.
Neste sentido, e procurando dignificar cada vez mais a "PESSOA", afigura-se importante o "olhar sobre a morte", crenças e
convicções.
É neste contexto que urge a construção de um equipamento coletivo (casa mortuária /wc/ com possibilidade de apoio a
eventos culturais) que se constitua como um verdadeiro espaço intercultural em Santa Eufémia. 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA 
EUFÉMIA E BOA VISTA

40
Nuno Miguel Pedrosa da Cruz 

Monteiro
Mobilidade e segurança dos 

cidadãos

A presente proposta pretende que as passadeiras da zona urbana de Leiria, nomeadamente junto às escolas, na ponte do
Arrabalde, na Av. Nossa Sra. de Fátima, no Bairro dos Capuchos e Av. 25 de abril, entre outros locais muito utilizados por peões,
sejam dotadas de iluminação especial que permita a fácil visualização dos peões por parte dos condutores, reduzindo assim o
perigo de atropelamentos.
Além da iluminação, sugere-se também a colocação de um semáforo temporizado para os peões, na passadeira ao fundo da
Av. 25 de abril, junto à entrada para a Feira/mercado do levante, para regrar a travessia da avenida, minimizando a obstrução
contínua ao regular fluxo do trânsito automóvel.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE LEIRIA, 
POUSOS, BARREIRA E CORTES


