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projeto/designação

(voto obrigatório em 3 projetos)

.

1 > Exposição de Arte Xávega - Furadouro
Exposição itinerante com objetivo de evoluir para museu.

2 > Ovar Inclusivo
Dotar o centro urbano, ciclovias e praias de
infraestruturas e equipamentos para invisuais e
pessoas de mobilidade reduzida.

3 > Construção de Cozinha de Lavrador antiga e
2 fornos comunitários e alpendre

Construção de uma cozinha típica de lavrador, dois fornos
comunitários e um alpendre no parque "Chão da Fonte".

4 > Jardim de Inverno

Aproveitar um espaço público ou construir uma cobertura
num jardim já existente tendo em vista a criação
de um Jardim de Inverno.

8 > Buçaquinho Scout Camp

Construção de um espaço multifunções, com especial aptidão
para acolher grupos de escuteiros e desenvolver atividades escutistas.

9 > O.V.R.

Criação de um Serviço de transporte local de baixo custo, através
da aquisição de 5 motorizadas especiais, de forma a dar apoio
aos cidadãos e para promoção turística.

10 > Piso Sintético no campo futsal

Aplicação de um piso sintético no campo de futsal em Valdágua.

11 > ATI - Academia Terceira Idade

Aquisição de equipamentos de ginástica a serem colocados
em jardins públicos já existentes.

5 > Capela Mortuária de Ovar

12 > Circuito Pedestre entre o Parque Merendeiro
e o Parque Desportivo

6 > ESMOBUS

13 > Academia Sénior para todos

Construção de uma capela mortuária.

Aquisição de autocarro de 50 lugares para utilização de todas as
coletividades da Cidade de Esmoriz.

7 > Ponto Jovem

Criação de Espaços de atendimento jovem em Esmoriz e Ovar.
.

Construção de um circuito pedestre entre o Parque Merendeiro
e o Parque desportivo em S. Vicente Pereira.

Criação de Academia para os seniores do concelho, com aulas
e projetos nas áreas do desporto, música, informática,
saúde e bem-estar, psicologia.

14 > Plano Municipal Desfibrilhação
Automática Externa

Dotar as escolas e os equipamentos desportivos de
pessoal formado/capacitado em Suporte Básico de Vida
e de Aparelhos de Desfibrilhação para situações de emergência.

para mais informações consulte o site op.cm-ovar.pt

