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Propostas de Âmbito Municipal

Designação

Descrição da Proposta
O pavilhão Comendador Adelino Dias Costa, encontra-se situado no Parque do Mato em Avanca.
É um pavilhão de múltiplos usos, como dos quais, da utilização do mesmo pela Associação Artística de Avanca,
para a prática de andebol, por onde os atletas entram no recinto. Também é usado pelas escolas,pelos utentes
do ginásio, e pelos seniores que nele praticam desporto durante a semana.
O Pavilhão também é muito procurado durante os fins semana por adeptos da associação Artística de Avanca,
Cobertura de acesso do parque de
estacionamento do Mato ao Pavilhão Adelino que se deslocam até ao mesmo para assistir aos jogos do clube.
O Pavilhão encontra-se sem uma ligação coberta ao parque de estacionamento o que provoca transtorno para
Dias Costa e respectivo ginásio
os utentes, nos dias de chuva, pois têm de entrar por os portões laterais do parque o que permite que se
molhem.
A Proposta seria a criação de uma cobertura de acesso ao Pavilhão Comendador Adelino Dias Costa e ao seu
respectivo Ginásio.

Clube de Patinagem Artística de Estarreja

Criação de um Clube de Patinagem Artística em Estarreja, onde os(as) jovens pudessem praticar este
desporto estimulante e apelativo ao interesse e empenho dos mais curiosos.
Esta prática desportiva é muito útil para a manutenção da saúde suscitando cada vez mais adeptos à
modalidade. Seria de interesse público existir um espaço em Estarreja onde se pudesse praticar este desporto
de forma vantajosa para os já praticantes, assim como para todos os outros que se viessem a render ao
exercício do mesmo. A localidade mais próxima na prática de patinagem artística fica em Cucujães,
aproximadamente 30 minutos desta localidade. Não é muito acessível para os treinos, pois tardios nem sempre
são compatíveis com o horário escolar. Este desporto é competitivo e promove um convívio saudável entre os
atletas permitindo ainda alargar os horizontes destes nos torneios regionais, nacionais, internacionais, etc. que
desenvolvem uma socialização entre todos os participantes nestas competições.
Finalizando, a Patinagem Artística pode ser um desporto para praticar com paixão, mas também para divertir
e aprender um pouco mais sobre esta modalidade.
A minha proposta passa por apetrechar o Parque Municipal do Antuã com alguns equipamentos desportivos de
modo a complementar a oferta que o parque proporciona à população jovem e adulta.

Localização

Valor Estimado

Avanca

Decisão

Observações

Não Elegivel

-

Alinea b) e d) numero 8
das Normas de
Funcionamento

€

Estarreja

Elegivel

5 000,00 €

Assim, pensei em complementar as zonas de lazer com quatro tabelas de basquetebol que podem ser aplicadas
na zona que já possui um piso perfeitamente estabilizado.
Duas balizas de futebol que podem ser aplicadas na zona ao lado da pista de atletismo, já que na zona onde
instalam os campos de andebol de praia no inverno está muitas vezes inundada.
Estarreja com Desporto

Uma ou duas mesas de ping-pong em cimento (ou material adequado a exterior).

Parque Municipal do Antuã

Elegivel

Por fim sugeria a construção ou adaptação de uma parede para que possa servir para jogar ténis ou squash
(bater bolas ao ar livre), como forma de aperfeiçoamento.
A ideia desta proposta surgiu-me através dos jovens que frequentam o parque municipal do Antuã, e que
constatam que não existem condições de diversão e pratica desportiva para estas faixas etárias.

PaintballAvanca

Comprarar

Livro: A Indústria de Estarreja

Estas condições por vezes são criadas mas em eventos muito limitados no tempo.
Jogo de Paintball no parque Municipal do Mato em Avanca
Eu queria fazer isto a nivel nacional, mas esta parece-me uma boa maneira de começar e de pôr Estarreja no
mapa, uma vez mais. A minha ideia consiste em todos os preços de todos os items de todas as superficies
comerciais de Estarreja, de maneira a que possa filtrar os 3 melhores preços e onde os ir buscar. Uma especia
de lista de compras perfeita disponivel numa app ou num website. Claro que há muita mais informação que terá
de ser partilhada no futuro, mas pode ser o inicio de uma ideia muito lucrativa para o povo Estarrejense, e pouco
depois, se tudo correr como planeado, pelo Português.
A proposta de elaboração de um livro sobre a indústria do concelho de Estarreja, pretende ser dirigida, não só
mas preferencialmente, à camada jovem do concelho.
Surge com o objetivo de dar a conhecer aos mais jovens como surgiu e evoluiu, até aos dias de hoje, este
sector de elevada importância para a cidade de Estarreja.
Neste sentido, e atendendo ao público a atingir, sugere-se que a abordagem visual seja essencialmente
composta por imagens, esquemas e pequenos textos de forma a tornar a publicação mais dinâmica e
interessante. Deste modo, os jovens demonstrarão interesse em consultar o livro e conhecer melhor o sector
industrial da cidade e, assim, contribuir para a partilha e conservação destas memórias.

Avanca

5 000,00 €
2 000,00 €

Estarreja

Elegivel

Não Elegivel
5 000,00 €

Estarreja

Elegivel

5 000,00 €

Alinea b) numero 10 das
Normas de
Funcionamento (Publico
Alvo)

Criação de uma escola de Dança para crianças e jovens portadores de deficiência ou necessidades educativas
especiais - que grande parte das vezes não encontram um local adaptado e adequado às suas necessidades,
deixando por terra capacidades, vontades e sonhos.
Todos Dançam!

Potenciar a inclusão destas crianças e jovens em atividades de caracter lúdico e social, promovendo um
desenvolvimento saudável e positivo.

Estarreja

Promover a qualidade de vida destas crianças, permitindo a livre exploração das suada capacidades e
potencialidades a nível artístico.
Recuperaçao da Turbina

Semana Cultural

parque de paint ball

EKOTree

A minha proposta é no ambito da reconstruçao da Turbina, dado que sei que há uns anos atrás os jovens
podiam usufruir desse espaço. Julgo que seria bom que os jovens podessem ir para lá, usufruindo nao só das
águas, mas também da parte circundante.
SEMANA CULTURAL
A semana cultural vai ser basicamente uma semana dedicada a atividades escolares.
Exemplos:
Feira de ciências;
Feira de História;
Torneio de matraquilhos;
Torneio de futsal;
Torneio de handebol;
Torneio de basquetebol;
Corridas;
Corridas de natação;
Salto em altura;
Salto em comprimento;
Competição de Just Dance
Atividades com os pais;
Insufláveis;
Entre outros…
parque de paint ball
Queremos uma cidade inteligente baseada em tecnologia eco sustentável.
Nada como na Praça Francisco Barbosa e/ou no Jardim/Parque Antuã ser instalada/montada uma árvore
tecnológica rodeada de dois bancos com capacidade de gerar energia eléctrica através de painéis solares que
fazem a vez das folhas.
Objetivo: Possuir uma árvore auto-sustentável, capaz de oferecer acesso à Internet através do wireless e gerar
energia que permita carregar smartphones, portáteis, entre outros equipamentos. Esta árvore ao gerar energia
pode também ser aproveitada para o sistema de iluminação.
Esta árvore metálica com 7 ou 9 painéis solares, segundo a nossa pesquisa, pode produzir 1.4Kw/h o que
permite recarregar 35 portáteis em simultâneo.
"WE LOVE ESTARREJA - A CIDADE QUE APOSTA NO FUTURO"

Elegivel

5 000,00 €
Antua

Não Elegivel
-

€

NAO DEFENIDA

canelas parque alvaro nora

Elegivel

10 000,00 €
5 000,00 €

Praça Francisco Barbosa e/ou no Jardim/Parque Antuã - Estarreja

Elegivel

Elegivel

7 750,00 €

Alinea a) e d) numero 8
das Normas de
Funcionamento

