ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO
COM AÇÃO
DIRETA 2021

CONHEÇA AS
PROPOSTAS!
VOTE DE 4 DE JUNHO
A 9 DE JULHO DE 2021

SAIBA MAIS EM:
OPAD.CM-AVEIRO.PT

SABE COMO VOTAR?
É FÁCIL!
Vote através do site ou envie um SMS
GRATUITO para 4902 com a seguinte
informação:
OPAD espaço PROPOSTAS EM QUE QUER
VOTAR espaço [Nº CC/BI] espaço DATA
NASCIMENTO [AAAAMMDD] espaço ACEITO

SAIBA MAIS EM:
OPAD.CM-AVEIRO.PT

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
COM AÇÃO DIRETA 2021
XADREZ AO AR LIVRE NAS FREGUESIAS DE AVEIRO
LOCALIZAÇÃO:
MUNICÍPIO DE AVEIRO

PROPONENTE:
JOSÉ ALVES

19

ORÇ. MUNICÍPIO: 17 300,00 €
ORÇ. PROPONENTE: 1 950,00 €

O objetivo deste projeto visa a colocação de 10 equipamentos de mesa/s
de xadrez (que poderão igualmente ser usadas para jogar damas) nas 10
Freguesias do Concelho de Aveiro em locais exteriores como parques, locais
de lazer exterior ou outros similares.
A definição dos locais terá de ter em conta a valorização dos espaços e a
criação de dinâmicas que envolvam a utilização destes equipamentos por
todos os munícipes – crianças, adultos e idosos.
O objetivo será equipar as 10 Freguesias com os equipamentos de mesas
de xadrez e dinamizar a sua utilização pelas pessoas através de sessões de
formação de xadrez. A comunidade será convidada, pais e filhos, avós e netos,
adultos e amigos curiosos, a aprender xadrez ou, sabendo jogar, passarão
a ter um espaço ao ar livre para se encontrarem com outras pessoas
apaixonadas pelo jogo também.
O responsável do projeto irá articular ações adicionais com os clubes de
xadrez do município de Aveiro, sempre que possível.
É uma oportunidade para
democratizar o acesso a uma
atividade de cariz intelectual e
lúdica numa perspetiva de criação
de espaços ao ar livre para a mesma,
trazendo o xadrez para os parques
e locais de lazer e as pessoas para
o convívio salutar em redor de 64
quadrados e 32 peças mágicas.

