PROJECTOS VENCEDORES OP GERAL
1º Lugar: OP19/PROJ0010
Área: desporto, saúde e bem-estar
Título: Requalificação dos Balneários do Ringue de Padim da Graça
Descrição da proposta: O objetivo desta proposta é requalificar os balneários do Ringue
de Padim da Graça, de forma a proporcionar melhor condições para a as pessoas que
pretendem utilizar este espaço para a prática de desporto tendo em conta que os mesmos
se encontram muito danificados devido a atos de vandalismo.
Orçamento: 82.600.00€
Votos: 1.967

2º Lugar: OP19/PROJ0007
Área: solidariedade e coesão social
Título: Idade Maior Braga Oeste
Descrição da proposta: Desenvolver um projeto de intervenção social, com o principal
objetivo de promover o envelhecimento ativo e a sociabilização de pessoas idosas e/ou
aposentadas. Desta forma proporcionar uma vida mais ativa procurando combater o
isolamento, fazendo com que cada uma das pessoas que participam neste projeto sintam
que estão a viver a idade maior das suas vidas.
O Projeto Idade Maior tem como objetivos:
1. Prevenir a solidão e o isolamento;

2. Promover e incentivar a socialização, potenciando a inclusão social;
3. Criar espaços e momentos que fomentem as relações interpessoais e intergeracionais;
4. Evitar ou adiar ao máximo o recurso a estruturas residenciais para pessoas idosas,
contribuindo para a permanência dos idosos em meio natural de vida e apoiar os mesmos
na gestão dos seus rendimentos.
Meios:
- Criação de uma rede de proximidade através da constituição de parcerias entre as
entidades e associações locais de modo a que se possa acompanhar o maior número de
pessoas idosas e se consiga identificar aqueles que vivem em situação de isolamento ou
em risco de cair nessa situação.
- Criação de espaço físico que promova o encontro e acolhimento.
Orçamento: 85.000.00€
Votos: 1.859

3º Lugar: OP19/PROJ0002
Área: turismo, comércio e promoção económica
Título: Centro Interpretativo dos Abades de Priscos
Descrição da proposta: A criação do Centro Interpretativo dos Abades de Priscos visa a
criação de um produto turístico diferenciado, como espaço de descoberta da história e da
cultura em torno da abadia, dos Abades, do Pudim Abade de Priscos e do seu criador, o
Pe. Manuel Joaquim Machado Rebelo. Isto, baseado numa visão renovada da actividade
museológica, alicerçada na dimensão sócio cultural da paróquia e nos meios de
interactividade comunicacional.
Estruturalmente, o Centro Interpretativo vai alicerçar-se em dois tipos de correntes, uma
mais retrospectiva e outra mais prospectiva. A primeira, baseada nas concepções mais
tradicionais, com a habitual exibição do espólio, na defesa e preservação do acervo e de
todos os elementos que fizeram parte da história da Abadia e de uma das figuras do

imaginário nacional, O Abade de Priscos. A segunda mais progressista, baseada na
interação com o público, pois todas as acções provocam reacções, dotando-o de condições
para progredir com razão, qualidade e memória. É através do Centro Interpretativo dos
Abades de Priscos que pretendemos apostar numa maior permanência dos visitantes e
turistas na região, promoção e incremento do turismo em volta do doce típico, Pudim Abade
de Priscos.
É de enfatizar que o edifício onde ficará instalado o futuro Centro já está fisicamente
preparado para o receber. Este projeto, agora proposto, perspectiva a utilização de
recursos de comunicação e concepção da linha gráfica do centro e do packaging do Pudim,
assim como, do design do mobiliário expositivo, sonorização do espaço com áudio
multizona, instalação de soluções interativas e smart counting
Orçamento: 85.000.00€
Votos: 1.255

4º Lugar: OP19/PROJ0033
Área: desporto, saúde e bem-estar
Título: Cobertura de ringue desportivo de Oliveira
Descrição da proposta: A prática desportiva na União de Freguesias de Guisande e Oliveira
(S. Pedro), com destaque para a prática de futebol, que conta com mais de 30 anos de
existência, tem observado um crescimento muito significativo nos últimos anos, tendo sido
promovida junto de crianças muito pequenas até aos atletas em idade adulta, que em
determinados períodos do ano procuram outras instalações para essa prática.
Neste contexto, pretende-se a requalificação do ringue de Oliveira, nomeadamente a sua
cobertura, permitindo um maior fomento e dinamização da prática desportiva.
Orçamento: 85.000.00€
Votos: 1.238

5º Lugar: OP19/PROJ0005
Área: desporto, saúde e bem-estar
Título: Implementação de outras valências no rocódromo de escalada
Descrição da proposta: Esta proposta visamos melhorar as condições de treino no
Rocódromo de Escalada. Pretendemos, pois, com estas alterações de melhoria,
implementar no Rocódromo outras valências como a prática da escalada com pessoas em
risco e de vulnerabilidade social, pessoas com necessidades educativas especiais,
pessoas seniores, escalada de recreação e competição para crianças, jovens e adultos.
Escalada de Boulder – pretende-se a implementação a escalada de bloco por ser uma
modalidade de escalada que não requer equipamentos de segurança como cordas e
mosquetões. O único meio de segurança são os colchões colocados no chão e que
amortecem a queda do escalador. A escalada com crianças e jovens será uma vertente a
ser implementadas neste rocódromo, pois escalar é uma capacidade inata das nossas
crianças. A escalada de Boulder é um dos desportos mais apropriados para as crianças e
os adolescentes.
Nesse espaço teremos um ginásio de escalada com mais colchões e presas. Propomos
também criar um pequeno ginásio de treino de força e de ginásticas de academia.
Pretendemos também criar outras valências para as pessoas com necessidades
educativas especiais e pessoas seniores.
Com a criação destas novais mais valias no Rocódromo, pretende-se fundamentalmente:
 Despertar o interesse do público-geral pela escalada;
 Promover junto da sociedade e dos alunos o interesse por este desporto;
 Dar resposta às manifestações de interesse das escolas e pessoas anónimas;
 Desenvolvimento da força muscular e flexibilidade;
 Manutenção do peso;
 Condicionamento cardíaco e respiratório;
 Diminuição do risco de depressão;
 Aumento da capacidade cognitiva;

 Aumento da coordenação motora, do equilíbrio, da consciência corporal e do
controlo
 sobre o corpo;
 Trabalhar alguns aspectos psicológicos como o medo, concentração e atenção;
 -Elimina a ansiedade e traz bem-estar físico e mental.
Orçamento: 84.800.00€
Votos: 709

6º Lugar: OP19/PROJ0043
Área: equipamentos (melhoria ou reparação de equipamentos culturais, sociais, etc.) e
espaços públicos (jardins, parques, praças, etc.)
Título: Reabilitação da Escola do Padrão
Descrição da proposta: Pretende-se com a presente proposta, a intervenção e reabilitação
da escola do Padrão, edifico construído em 1875, muito importante no contexto da
freguesia de Tadim, dada a sua história e antiguidade bem como a relação próxima que
mantém com grande número de habitantes desta freguesia, que iniciaram os seus estudos
académicos neste estabelecimento, e que já não se encontra em funcionamento há vários
anos.
De modo a integrar no quotidiano da freguesia de forma a validar este edifício e o seu
logradouro extenso, pretende-se a transformação do espaço existente em salas de apoio
às atividades das associações da freguesia.
Assim, para poder acolher o novo programa será necessário proceder à remodelação da
estrutura interna em lajes de piso e cobertura, redimensionamento do espaço interior,
renovação de sanitários, e caixilharias exteriores (portas e janelas).
As caixilharias exteriores, portas e janelas, serão renovadas integralmente assim como
portões e vedações de todo o conjunto edificado.
Orçamento: 85.000.00€
Votos: 518

7º Lugar: OP19/PROJ0045
Área: equipamentos (melhoria ou reparação de equipamentos culturais, sociais, etc.) e
espaços públicos (jardins, parques, praças, etc.)
Título: APPACDM - Vamos dar Cobertura a este Projecto
Descrição da proposta: No complexo da Quinta do Amorim, em Gualtar, em funcionamento
desde 1979, encontra-se a resposta social Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), que
recebe diariamente 76 jovens e adultos com deficiência e incapacidade, para cujo
equipamento a APPACDM de Braga está a diligenciar no sentido de encontrar uma solução
global que possibilite resolver os constrangimentos existentes.
É neste sentido que a APPACDM de Braga pretende apresentar a candidatura ao
Orçamento Participativo, referente à requalificação do equipamento da resposta social
Centro de Atividades Ocupacionais de Gualtar. O projeto visa:
1. Promover o acesso à igualdade de oportunidades e à inclusão social do cidadão com
deficiências e incapacidades,
2. Eliminar as barreiras arquitetónicas existentes de modo a possibilitar a livre circulação e
participação de todos os utilizadores deste espaço,
3. Aumentar o conforto térmico dos edifícios e flexibilizar a sua utilização, nomeadamente
naqueles que constituem a unidade pedagógica e ocupacional,
4. Reavaliar a capacidade do equipamento permitindo incluir novos utentes (do Município
de Braga) que se encontrem sem resposta social de atendimento.
Neste sentido foi elaborada uma proposta de intervenção nas instalações da resposta
social, Centro de Atividades Ocupacionais da APPACDM, em Gualtar – Braga, cuja
necessidade se encontra reconhecida pelo CLAS.
Assim, propomos a execução de uma estrutura metálica que cubra todo o pátio central,
com um(a) cobertura transparente, permitindo que as atividades pedagógicas,
ocupacionais e de lazer, possam prolongar-se para este espaço.
Orçamento: 85.000.00€
Votos: 396

8º Lugar: OP19/PROJ0004
Área: cultura e património (material e imaterial)
Título: Igreja Matriz Velha de Lomar
Descrição da proposta: Remodelação da Igreja Matriz Velha de Lomar: telhado, chão,
paredes, portas e janelas. Estamos perante um edifício de grande interesse para o
Município de Braga. Um monumento que deve fazer parte do roteiro turístico de Braga.
Apresenta-se com bastante degradação, necessitando de uma intervenção imediata para
a sua conservação. Relembramos a antiguidade que a tradição aponta: “Mais antiga do
que a Sé de Braga”.
«S. Pedro de Lomar foy mosteiro muy antigo da Ordem de S. Bento, & se acha noticia delle
pelos anos 667. Foy sua fundadora, ou (o) reedificou Ameana de Selheris, mulher de Dom
Arias Carpinteiro, a qual era também Padroeira de Tavoza, & tinha Monges com Abbade
no anno de 1358. Depois passou a Comenda de Christo, ficando com dous Parochos,
ambos de apresentação do Ordinário. Erão duas Freguesias distintas, a do Abbade que
tinha a Igreja, aonde chamam a Cappella, que alli está; teve princípio o unirem-se em hum
Reytor da Commenda, que que entrou na Inquisição, & o Abbade por Visinho trouxe os
freguezes ouvir Missa a ella».
Orçamento: 85.000.00€
Votos: 343

