Parque de Lazer
de Roriz

Um dos maiores desafios atuais
resulta da centralização das oportunidades, recursos e espaços nos grandes
centros
urbanos.
Enquanto
jovens,
residentes numa vila, acreditamos que é
preciso contrariar esta propensão de
forma a ser possível potenciar o acesso aos
mais diversos recursos sem a necessidade
de viver nesses grandes centros.
Percebemos que, no nosso Município, a descentralização é um fator preponderante na criação e inovação, mas
acreditamos que é necessário continuar a
melhorar e evoluir no sentido de construir
um Concelho mais universal, equitativo e
igual no acesso aos recursos disponíveis
nos vários pontos do Concelho.
Nas discussões que tivemos acerca
da possibilidade de nos apresentarmos ao
OPJ percebemos que uma intervenção em
Roriz seria bastante profícua neste sentido,
uma vez que, urge na nossa freguesia uma
das melhores formas de dignificar o que
concluímos.
Roriz
encontra-se
num
dos
extremos do Concelho e com uma proximidade considerável com freguesias
como Vila Nova do Campo (S. Martinho do
Campo, S. Mamede de Negrelos e S. Salvador do Campo), S. Tomé de Negrelos bem
como Vila das Aves, o que permite o acesso
fácil, prático e rápido à nossa vila. Uma
localização que traduz exatamente a
necessidade de evidenciar, ainda mais,
esta urgente descentralização de espaços.
A nossa vila não é uma vila grande,
mas é uma vila privilegiada na sua multiplicidade de espaços verdes e nunca, como
agora, foi tão imperativa a manutenção e
boa gestão de espaços como estes.
Foi nesta reflexão que vimos nascer
a matriz principal que serviu de guião ao
nosso projeto. Em Roriz há um espaço
verde de utilização pública, o Parque de
Lazer de Roriz. É um parque cuja área
ronda os 28 mil metros quadrados, mas
que infelizmente ainda não se encontra
explorada na sua melhor forma.

Foi aqui que nos propusemos a
encontrar uma solução que garantisse
rentabilizar o parque de forma a proporcionar a quem dele desfruta as melhores
condições, mas sempre com a consciente
preocupação de não descurar o elemento
fundamental que o caracteriza, a sua
abundante área verde.
Concluímos que existem alguns pontos
fulcrais:
- É necessário requalificar os
percursos pedestres que já existem no
mesmo uma vez que não asseguram a
segurança necessária a quem os utiliza
sendo assim um ponto impreterível.
- É também inegável a falta que um
setor infantil faz ao nosso parque. As
famílias não encontram uma alternativa
que não seja deslocarem-se às freguesias
vizinhas ou mesmo ao centro da cidade
para que os seus filhos possam desfrutar
de um parque infantil, ao ar livre. Vemos no
nosso parque as ferramentas certas para a
possibilidade de existir um.
- O acesso ao exercício físico deve
ser assegurado dos 6 aos 90. Hoje em dia,
uma das melhores formas desenhadas
para o garantir resultas das tão afamadas
máquinas de street workout. Temos a
certeza de que seriam uma aquisição
fundamental e de ininterrupta utilização.
É com isto que nos apresentamos
ao Orçamento Participativo Jovem.
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PAVIMENTAÇÃO E JARDIM
O nosso plano passa pela criação de aproximadamente 600 metros de passeio, em forma de
circuito, onde seja possível a prática de corrida, caminhada…
De forma a evitar que o percurso se torne sinuoso, pensamos em terraplanar grande parte do circuito. Quanto ao jardim, pensamos em colocar relva, tipo parado, devido ao seu baixo custo de
manutenção, e árvores, de modo a criar pontos de sombra.

Exemplo de passeio/jardim – Parque Urbano Sara Moreira.
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EQUIPAMENTOS
PARQUE INFANTIL - Percebemos que o parque infantil deveria ser colocado entre dois passeios,
uma vez que o espaço cumpre os requisitos que asseguram a segurança infantil e de forma a possibilitar que o acesso ao mesmo seja possível de várias formas.

STREET WORKOUT - Importante também seria a colocação de várias máquinas de street workout,
espalhadas pela zona do parque em atenção, funcionando como um mecanismo que beneficia a
manutenção da saúde e bem-estar.

BEBEDOUROS - Propomos também a colocação de bebedouros como forma de garantir pontos de
água a que quem frequenta o parque.
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ORÇAMENTO

Pavimentação e Jardim: 53100€
Equipamentos
Parque infantil: 55000€
Máquinas de Street Workout: 8000€
Bebedouros: 1100€

TOTAL: 119890€ (valor aproximado)
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VISTA AÉREA

Pavimento

Parque Infantil

Zona Jogos Lúdicos

Bebedouros
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Parque de Lazer
de Roriz

ORÇAMENTO DISCRIMINADO
Un

Valor Unitário

Total

2

550

1100

4

320

1280

4

350

1400

Equipamentos
Fornecimento e colocação de bebedouro do un
tipo "Ductil Benito mod. EGEA, ref.ª UM 511/1" ou
equiv alente.
Fornecimento e colocação de papeleiras do tipo un
"Ductil Benito mod. ARGO, ref.ª PA692SGR" ou
equiv alente.
Fornecimento e colocação de bancos do tipo un
"Ductil Benito mod. XXI, ref.ª UM 363 WS" ou
equiv alente.

3780

Parque infantil
Preparação de terrenos

m2
130

15

1950

Fornecimento e colocação de Pav imento

un

130

50

6500

Fornecimento e colocação de balancé

un

2

800

1600

Fornecimento e colocação de jogo de molas

un

3

650

1950

1

43000

43000

Fornecimento e colocação de univ erse park un
espacial

55000

Parque desportivo
Fornecimento e colocação de Máquinas de
street workout

un

8

1000

8000

5

4,80 €

24,00

3

6,50 €

19,50

6

10,00 €

60,00

1

7,00 €

7,00

27

5,50 €

148,50

3

6,50 €

19,50

3

4,80 €

14,40

1

7,50 €

7,50

600

18,00 €

10 800,00

600

17,00 €

10 200,00

1200

26,50 €

31 800,00

Pavimentação e jardim
Jardim (plantações)
Berberis t humbergii “at ropurpureum” (h=60-

un

80cm, v aso=5L)
Ceanot hus "Blue Cushion"(h=60-80cm, vaso=5L)

un

Choisya t ernat a (h=60-80cm, vaso=5L)

un

Cornus alba (h=60-80cm, vaso=5L)

un

Lavandula angust ifolia (h=40-60cm, v aso=5L)

un

Spiraea cantoniensis (h=40-60cm, v aso=5L)

un

Tamarix gallica (h=40-60cm, v aso=5L)

un

Viburnum plicat um "Mariesi" (h=60-80cm,

un

v aso=5L)

Percursos (pavimentação)
Fornecimento e colocação de camada de "tout- m2
v enant"
Fornecimento e colocação de acabamento de m2
pav imento com Slurrry Sintético constituido por
camada pigmentada com emulsão de resinas
sintéticas à cor do saibro
Fornecimento e aplicação de guias de granito, ml
com 10 cm de piso e 25 cm de altura minima com
acabamento a pico fino, incluindo fundação em
betão ciclópico com 0,30x0,30 m².

TOTAL: 119 880,40

