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O projeto tem como objetivo a dinamização do artesanato, levando 

até às pessoas atividades que promovam a interação com esta arte. A 

ideia é planear sessões de “Modelação de Olaria”, “Trabalhos em 

Madeira”, “Trabalhos em Xisto”, “Reciclagem” e “Biscuit” onde os arte-

sãos deem a conhecer a sua arte e forma de trabalhar.  

OP2019/01G - O Artesanato Vai às Escolas 

Requalificação dos terrenos verdes junto ao riacho da Avenida de San-

ta Maria, nas traseiras da Igreja. A ideia passa pela criação de um pas-

seio pedonal ou um pequeno parque com a colocação de bancos de 

jardim e caixotes do lixo, aproveitando assim esta zona verde como 

espaço de lazer. 

OP2019/02G - Passeio pedonal - Riacho Avenida Santa Maria 

OP2019/03G - Bola Dentro 

Melhoramento do espaço desportivo do Moinho de Mira Sintra, cobrin-

do o campo com rede e aumentando as redes laterais. Pretende-se 

ainda a colocação de cestos de basquetebol para que os moradores 

possam usufruir do espaço. 

OP2019/04G - Desporto e a Ferreira 

O projeto apresenta a requalificação de um espaço de aula de Educa-

ção Física e lazer dos alunos da Escola Ferreira Dias, com a colocação 

do pavimento de betão poroso  nos campos de voleibol e basquetebol 

e marcação dos mesmos.  

OP2019/07G - Sem Animais Abandonados nas Ruas 

OP2019/08G - Apoie os nossos Bombeiros na sua Missão 

A proposta incide na aquisição de cacifos novos para utilização dos 

operacionais da corporação de Bombeiros Voluntários de Agualva-

Cacém. 

OP2019/09G - Diverte-te - Novo Campo de Jogos DDJ! 

A candidatura aposta na requalificação do Polidesportivo exterior com 

a substituição da vedação do campo de jogos da Escola Dom Domin-

gos Jardo, melhorando assim as condições à prática de Educação 

Física. 

Resumo Candidaturas OP2019 GERAL 

OP2019/05G - TÚNEL - Juventude, Cidadania e Diálogo Intercultural 

OP2019/03J - Vamos divertir-nos na DDJ! 

A candidatura apresenta um plano para a requalificação do campo 

de voleibol da Escola Dom Domingos Jardo, com cobertura superior e 

com a substituição do piso asfáltico. 

Um projeto itinerante dedicado aos jovens da freguesia, com a aposta 

em ações de sensibilização e sessões de formação sobre cidadania, 

ambiente, educação e direitos humanos, promovendo assim a integra-

ção social e a educação cívica. 

PERÍODO DE VOTAÇÃO | 3 DE JUNHO A 31 DE JULHO 

OP2019/06G - Por Agualva e Mira Sintra 

Pretende-se a instalação de infraestruturas na zona envolvente à Escola 

de Colaride, reaproveitando o jardim já existente, tornando-o num 

espaço de lazer com implementação de um passeio, de uma pista 

para andar/correr e equipamentos para a prática de jogos. 

Prevê-se a realização de ações de sensibilização, manutenção dos 

abrigos para gatos silvestres já existentes, campanhas de recolha de 

alimentos e outras iniciativas que possam promover a saúde e bem-

estar dos animais. 

Resumo Candidaturas OP2019 JUVENTUDE 

OP2019/01J - Ferreira Verde 

Com esta proposta pretende criar-se espaços verdes de lazer na Escola 

Secundária Ferreira Dias, com a colocação de mesas e outras estruturas 

de madeira onde os alunos possam conviver e fazer as suas refeições. 

Pretende-se também a criação de hortas solidárias.  

OP2019/02J - Nu Bai: toca a mexer na Anta 

Propõe-se a otimização do Jardim da Anta com a criação de zonas de 

lazer e de refeição, colocação de barbecues, mesas e telheiros. A pro-

posta apresenta ainda a ideia da disponibilização de aulas de Karate à 

população, em espaço fechado, na freguesia.   


