
PROPOSTA 39

2019 I 2020

ID 288

ENQUADRAMENTO PROJETO DE INTERVENÇÃO

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

Localização: U.F. Santa Eufémia 
e Boa Vista

Área a intervencionar:

Orçamento estimado: €149.000,00 (c/IVA)

Criação de um espaço de lazer e intergeracional em parcela do domínio privado
do Município de Leiria, frente ao espaço onde se localiza o pavilhão desportivo
municipal, em Santa Eufémia.
O espaço seria dotado de várias valências, nomeadamente:
• Parque infantil;
• Zona verde;
• Zona de piqueniques.
O espaço será provido de vários equipamentos e mobiliário urbano adequado
(bancos, mesas, bebedouros, equipamentos para deposição de resíduos
indiferenciados e valorizáveis), que possibilitem o seu usufruto por todos os
cidadãos/crianças, inclusive, os que apresentem mobilidade condicionada,
contemplando, igualmente locais para estacionamento de bicicletas.

Rua  Manuel 
Ezequiel  de  Sousa



PROPOSTA 21

2019 I 2020

ID 284

ENQUADRAMENTO PROJETO DE INTERVENÇÃO

EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTO

Localização: U.F. de Monte Real 
e Carvide

Área a intervencionar:

Orçamento estimado: €149.000,00 (c/IVA)

Reconversão/requalificação do edifício da antiga escola EB1 de Monte Real,
numa biblioteca, para ser utilizada por toda a comunidade escolar e população
em geral.

O edifício será reabilitado ao nível da rede elétrica, pavimentos, paredes,
caixilharias e janelas, bem como das instalações sanitárias, de modo a torná-lo
um espaço dotado de conforto térmico e mais eficiente do ponto de vista
energético.

A biblioteca seria apetrechada de mobiliário e equipamentos adequados e o
espaço seria dinamizado em termos culturais através da promoção de eventos
culturais, como sendo exposições e atividades destinadas a aumentar os vários
tipos de literacia da população em geral e promover as relações
intergeracionais.

Edifício da antiga 
EB1 de Monte Real



PROPOSTA 11

2019 I 2020

ID 280

ENQUADRAMENTO PROJETO DE INTERVENÇÃO

ESPAÇO PÚBLICO E ESPAÇO VERDE

Localização: U.F. de Leiria,Pousos, 
Barreira e Cortes

Área a intervencionar: Urb.  Vale de  Lobos, 
Telheiro

Orçamento estimado: €118.200,00 (c/IVA)

Conceção/implementação em espaço do domínio público do Município de
Leiria, sito na Urb. de Vale Lobos, localidade de Telheiro, de um parque infantil
devidamente vedado e infraestruturado, e de zona de lazer provida de
equipamentos adequados para a prática do exercício físico ao ar livre, bem
como de locais próprios para a população passear os seus animais de
estimação garantido as condições de higiene e salubridade do local.

Tratando-se de uma zona habitacional, com uma elevada densidade
populacional, a criação de um espaço verde que proporcionasse o contacto
com a natureza e hábitos de vida mais saudáveis e, paralelamente, fomentasse
as relações interpessoais dos que habitam na urbanização, valorizando
paisagisticamente a área em causa, será com certeza uma mais valia para a
localidade do Telheiro.


