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1- Ambiente e sustentabilidade
O desenvolvimento sustentável enfatiza dois aspetos importantes: os limites ecológicos, traduzidos na impossibilidade de um crescimento contínuo num planeta finito, e a solidariedade com as gerações futuras, traduzida na necessidade de preservar os
recursos naturais e ambientais de modo a que essas gerações disponham do máximo de opções para maximizar o seu bem-estar e qualidade de vida. Sendo as cidades os motores de desenvolvimento económico e social e também as principais consumidoras de
recursos naturais e de produção de resíduos, é importante aplicar o desenvolvimento sustentável à escala urbana. Assim o desenvolvimento urbano sustentável constitui no presente um desafio para o alcance da sustentabilidade mundial (Croft, 2001).

Sustainable development emphasizes two important aspects: ecological limits, translated into the impossibility of continuous growth on a finite planet, and solidarity with future generations, translated into the need to preserve natural and environmental
resources so that those generations have the maximum of options to maximize your well-being and quality of life. As cities are the engines of economic and social development and also the main consumers of natural resources and waste production, it is important
to apply sustainable development at an urban scale. Thus, sustainable urban development is currently a challenge for achieving global sustainability (Croft, 2001).

A – Elementos da paisagem e identidade local:
Evolução da paisagem – cidade de Leiria

I – Património natural:
O rio Lis constitui um elemento central da organização territorial entre a serra dos Candeeiros e o mar, tendo
como núcleo central agregador a cidade de Leiria. Na sua relação com o uso dos terrenos que lhe são adjacentes é
evidente um conjunto de situações e de acontecimentos geográficos e ambientais que mostram como a ação
humana foi determinante na criação da realidade que hoje conhecemos.
A forma harmónica como se relacionam as atividades humanas com os diversos ecossistemas e estes entre si, são
um indicador da responsabilidade social que individualmente e coletivamente temos para com os ecossistemas e
a sua capacidade de promover o bem-estar dos seres humanos.

The river Lis constitutes one of the central elements of the territorial organization between "Serra dos Candeeiros" and the sea, having as a
central core aggregator the town of Leiria. In its relationship with the the surrounding lands, it is clear that a set of situations and geographic
and environmental events occurred. It shows us how the human action was important in the creation of the reality we know now.
The harmonious way through which human activities and the diverse ecosystems relate to each other, as well as the connection between
several ecosystems show us the social responsibility that we have as individuals and as a society towards the ecosystems and their ability to
promoting the well being of human beings.
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Fig.1. Vista parcial tirada do Lis.
Picture 1 - Parcial view taken from Lis.

Fig.2 - Foto tirada no monte da Nossa Senhora da Encarnação
Picture 2 - Picture taken on the hill "Nossa Senhora da Encarnação"

Fig. 3 - Foto tirada no monte de Nossa Senhora da Encarnação - 13/03/2020
Picture 3 - Picture taken on the hill "Nossa Senhora da Encarnação" – 03/13/2020

2

Refletir n(a) paisagem do Lis

LENDA DO LIS E LENA

LENDA DO LIS E LENA

Nasceu o rio Lis junto a uma serra
No mesmo dia em que nasceu o Lena;
Mas com muita Paixão, com muita pena
De o seu berço não ser na mesma terra

The river Lis was born next to a mountain
on the same day when Lena was born
but with a lot of passion, with a lot of pity
because her birthplace was not the same

Andando, andando alegres, murmurantes,
Na mesma direção ambos corriam;
Neles bebendo, as aves chilreantes
Contavam esse amor que ambos sentiam.

Walking, walking happily, whispering,
on the same direction they both ran
in them drinking, the chirping birds
told about the love that both felt

Um dia já espigados, já crescidos
Contrataram casar, de amor perdidos
Num domingo, em Leiria de mansinho…

One day, already grown up and mature
they agreed to marry, totally in love
on a Sunday, in Leiria, softly…

Mas Lena, assim a modo envergonhada
Do povo, foi casar toda enfeitada
Com o Lis mais abaixo um bocadinho
José Marques da Cruz (15/11/1888 – 23/12/1958)

But Lena, a little bit ashamed
of people, got married all dressed up
with Lis down there, nearby.
José Marques da Cruz (15/11/1888 – 23/12/1958)
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Fig.4 - As margens do Rio Lis em 1933
Picture 4 - The River Lis bank in 1933

Fig.6 - As margens do Rio Lis – 13/03/2020
Picture 6 - The River Lis bank – 03/13/2020

Fig.5 - A volta do Rio Lis e o Castelo
Picture 5 - The turn of the River Lis and the Castle

Fig.7 - A volta do Rio Lis e o Castelo – 13/03/2020
Picture 7 - The turn of the River Lis and the Castle – 03/13/2020
4

Refletir n(a) paisagem do Lis

Fig.8 - Um aspeto do rio Lis e do bairro de Santo Agostinho – 1903
Picture 8 - View of the River Lis and the neibourhood “Santo Agostinho” - 1903

Fig.10 - Um aspeto do rio Lis e do bairro de Santo Agostinho – 13/03/2020
Picture 10 - View of the River Lis and the neighbourhood of Santo Agostinho - 03/13/2020

Fig.9 - Um aspeto do rio Lis e do monte da N. Senhora da Encarnação
Picture 9 – View of the River Lis and the Hill “N. Senhora da Encarnação”.

Fig.11 - Um aspeto do rio Lis e vegetação ripícola que não permite ver o Monte de
N. Senhora da Encarnação – 13/03/2020
Picture 11 - View of the River Lis and of the riparian vegetation, which doesn’t allow
you to see the Hill “ N. Senhora da Encarnação” – 03/13/2020
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II – Património construído:

"Desde que nos lembramos que a paisagem da nossa cidade tem vindo a mudar, mas tal já acontece
desde muito antes disso. A alteração da paisagem deve-se maioritária (e quase totalmente) à
construção de monumentos, edifícios, pontes, ... que vieram a constituir a paisagem atual da cidade
onde vivemos, Leiria, sendo esta chamada de Paisagem Construída."

Since we remember, the landscape of our town has been changing, but this has been taking place long before
that. The change of the panorama is due mostly (and nearly entirely) to the construction of monuments,
buildings, bridges, ... which ended up by constituting the cutting-edge landscape of the metropolis we live in,
Leiria. It is usually referred to as “Built Panorama”.

Alguns exemplos:
a) - Praça Rodrigues Lobo:

No coração de Leiria, a Praça Rodrigues Lobo assume-se atualmente como a sala de visitas da
cidade, a calçada à portuguesa, a realização de iniciativas culturais e de lazer e a vista para o castelo de
Leiria são alguns dos atrativos do espaço.
Na época medieval, foi esta a Praça de São Martinho, onde se localizava a Igreja de São Martinho, já
existente em 1211. Defronte desta, situaram-se, no início do século XV, a Casa da Câmara, a Cadeia, o
Pelourinho e o Paço dos Tabeliães.
O atual edifício do Ateneu de Leiria foi o antigo palácio setecentista da família Oriol Pena, cujo
brasão ainda ostenta na fachada voltada para a Rua Vasco da Gama. Nele funcionou no século XIX, a
Assembleia Leiriense de que Eça de Queirós era sócio e onde ia ler os jornais.
No seu romance “O Crime do Padre Amaro”, a praça era o local de encontro dos notáveis da
cidade.
Nesta praça, situou-se o Banco Raposo de Magalhães onde trabalhava José Maria Gomes, ou Tomé,
amigo de Miguel Torga.

In the heart of Leiria, Praça Rodrigues Lobo is nowadays the centre of the town. The Portuguese sidewalk,
the cultural and leisure initiatives and the view of the Leiria castle are some of the attractions of the place.
In medieval times, Praça de São Martinho was the place where the Church “São Martinho” was located,
ever since 1211. In front of it, at the beginning of the 15th century, there were the town hall, the jail, the pillory
and “Paço dos Tabeliães”.
The current building of the Athenaeum was the former 18th century palace of the Oriol Pena family, whose
coat of arms still is on the facade facing Rua Vasco da Gama. In the 19th century, there was an assembly where
Eça de Queirós participated. He also went there to read the newspapers.
In his romance “O Crime do Padre Amaro”, the square was the meeting place of the town’s notables.
In this square, there was a bank “Raposo de Magalhães”, where José Maria Gomes, Miguel Torga’s friend,
worked.
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Fig. 12 - Um aspeto da Praça Rodrigues Lobo – Assembleia Leiriense
Picture 12 - View of Praça Rodrigues Lobo – Leiria´s Assembly

Fig. 14 - Um aspeto da Praça Rodrigues Lobo – Assembleia Leiriense – 13/03/2020
Picture 14 - View of Praça Rodrigues Lobo – Leiria´s Assembly – 03/13/2020

Fig. 13 - Um aspeto da Praça Rodrigues Lobo – Vista para o Castelo
Picture 13 - View of Praça Rodrigues Lobo –View of the Castle

Fig. 15 - Um aspeto da Praça Rodrigues Lobo – Vista para o Castelo – 13/03/2020
Picture 15 - View of Praça Rodrigues Lobo – Voie of the Castle – 03/13/2020
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Fig. 16 - Recanto da Praça Rodrigues Lobo – candeeiro ao centro.
Picture 16 - Corner of Praça Rodrigues Lobo - lamp in the center.

Fig. 18 - Recanto da Praça Rodrigues Lobo – 13/03/2020
Picture 18 - Corner of Praça Rodrigues Lobo – 03/13/2020

Fig. 17 - Recanto da Praça Rodrigues Lobo e extinto quiosque - 1926
Picture 17 -Corner of Praça Rodrigues Lobo - extinct kiosk -1926

Fig. 19 - Recanto da Praça Rodrigues Lobo – 13/03/2020
Picture 19 - Corner of Praça Rodrigues Lobo – 03/13/2020
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O Mercado de Santana foi projetado por Ernesto Korrodi e construído em 1929. O edifício iria
servir de mercado municipal, até aí instalado na Praça de Ernesto Korrodi. No Mercado existiu a
Igreja e Convento de Santana, que acabaram por ser demolidos em 1916. Destes apenas restam
portais que foram trasladados e incorporados na Casa do Guarda do castelo de Leiria.
O espaço depois de sofrer obras de recuperação hoje é centro cultural, com um palco instalado
no extremo sul do edifício. Na ala oeste do edifício também se encontra instalado o Teatro Miguel
Franco, com lotação para mais de 200 lugares. O mercado Santana encontra-se atualmente em fase
de classificação de Património Cultural.

Fig. 20 – Um aspeto exterior do Mercado de Santana – 13/03/2020
Picture 20 – Outside view of Santana Market – 03/13/2020

Santana Market was a project developed by Ernesto Korrodi, built in 1929. It was meant to
be a municipal market, installed in Praça de Ernesto Korrodi until then. In Sant’Ana Market,
there were the Santana Church and Convent, which ended up being demolished in 1916. Of
those, only the portals remain. They were transferred and incorporated in the Guard House of
the castle of Leiria.
After going through renovations, it is now a cultural centre, with a stage installed in the
south end of the building. In its west wing, it is also possible to find the Theatre “Miguel
Franco”, with capacity for over 200 seats. The Santana market is currently trying to be
classified as a Cultural Heritage.

Fig. 21 – Um aspeto do interior do Mercado de Santana – 13/03/2020
Picture 21 – Inside view of Santana Market – 03/13/2020
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Fig. 22 – Mercado de Santana - Rotunda de Santana
Picture 22 – Santana Market - Rotunda de Santana

Fig. 24 – Mercado de Santana – Antiga rotunda – 13/03/2020
Picture 24 – Santana Market – An old roundabout – 03/13/2020

Fig. 23 – Extinto Mercado de Santana – 1937
Picture 23 – Extinct Santana Market –1937

Fig. 25 – Atividade no Mercado de Santana – 2019
Picture 25 – Activity at Santana Market– 2019
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c) – Rotunda do sinaleiro
Nos anos 60 a rotunda do sinaleiro, na altura conhecido como Rotunda do Largo Alexandre
Herculano, era um cruzamento vital para circulação rodoviária de Leiria, pois por ali passava a
estrada nacional número um que ligava Lisboa ao Porto.
A placa que se encontra atualmente na rotunda é evocativa do Centenário de Alexandre
Herculano e tinha sido inicialmente colocada no próprio largo (atualmente conhecido como
fonte das três bicas).

Fig. 26 – Rotunda do sinaleiro – vista Mercado de Santana
Picture 26 – Traffic warden roundabout – View of Mercado de Santana.

Fig. 28 – Rotunda do sinaleiro – vista Mercado de Santana – 13/03/2020
Picture 28 –Traffic warden roundabout - Mercado de Santana view 03/13/2020

In the 1960s, the traffic warden roundabout, known as “Rotunda do Largo Alexandre
Herculano” at the time, was a vital intersection for Leiria's road circulation, as there passed
the number one national road that connected Lisbon to Porto.
The current sign on the roundabout is evocative of Alexandre Herculano's Centenary and
had initially been placed on the square (currently known as “Fonte das Três Bicas”).

Fig. 27 – Sinaleiro do Largo Alexandre Herculano – (1940 -1980)
Picture 27 – Traffic warden at Largo Alexandre Herculano – (1940-1980)

Fig. 29 – Rotunda do Largo Alexandre Herculano – 13/03/2020
Picture 29 – Largo Alexandre Herculano Roundabout – 03/13/2020
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Fig. 30 – Rotunda do sinaleiro – vista Mercado de Santana
Picture 30 – Traffic warden roundabout - Mercado de Santana view

Fig. 32 – Rotunda do sinaleiro – vista Mercado de Santana – 13/03/2020
Picture 32 – Traffic warden roundabout - Mercado de Santana view - 03/13/2020

Fig. 31 – Castelo, Jardim e Coreto (princípios do séc. XX)
Picture 31 – Castle, Garden and Bandstand (early 20th)

Fig. 33 – Castelo e Jardim – 13/03/2020
Picture 33 – Castle and Public Garden - 03/13/2020
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Fig. 34 – Castelo e Jardim Público
Picture 34 – Castle and Public Garden

Fig. 35 – Castelo e Jardim Público – 13/03/2020
Picture 35 – Castle and Public Garden – 03/13/2020
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d) Fonte Grande

Fig. 36 – Fonte Grande – Hotel Liz – Igreja do Espírito Santo
Picture 36 - Big fountain – Liz Hotel - church of the Holy Spirit

Fig. 37 – Fonte Grande – Fachada do Hotel Liz – Igreja do Espírito Santo – 13/03/2020
Picture 37 - Big fountain - Facade of Liz Hotel - church of the Holy Spirit – 03/13/2020
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Comportamento sedentário / Atividade física e desportiva: / Sedentary Behaviour / Physical and Sports Activity:
I – Evitar longos períodos em comportamento sedentário: / Avoid long periods of time of sedentary behaviour:
O comportamento sedentário é a falta ou a grande diminuição da atividade física, que está diretamente relacionado com o estilo de vida do indivíduo. Este é cada vez mais um
problema grave e resulta, sobretudo, do avanço da tecnologia. Cada vez mais os jovens passam o seu tempo livre em casa agarrados aos aparelhos eletrónicos.
O sedentarismo tem graves implicações na nossa saúde, pode vir a provocar hipertensão arterial, obesidade, aumento do colesterol, diabetes, regressão dos sistemas funcionais, atrofia
das fibras musculares, perda parcial da flexibilidade, comprometimento de alguns órgãos vitais, enfarte do miocárdio e até possibilidades de morte súbita. Para além das implicações físicas, este
comportamento também apresenta consequências psicológicas, tal como uma redução da auto-estima, um baixo bem-estar emocional, depressão e ansiedade.
Sedentary behaviour is the lack or great decrease in physical activity, which is directly related to the individual's lifestyle. This is more and more a serious problem and it mainly results
from the advancement of technology. More and more young people spend their free time at home clinging to electronic devices.
A sedentary lifestyle has serious implications for our health. It can cause hypertension, obesity, increased cholesterol, diabetes, regression of functional systems, atrophy of muscle fibers,
partial loss of flexibility, impairment of some vital organs, myocardial infarction and even possibilities of sudden death. In addition to the physical implications, this behavior also has
psychological consequences, such as reduced self-esteem, low emotional well-being, depression and anxiety.

II – Aumentar a prática da atividade física e desportiva:
Quando tomamos uma atitude diferente perante o comportamento sedentário e praticamos alguma atividade física podemos melhorar a nossa saúde, controlar o nosso peso, ter um sono
equilibrado, aumentar a produção de energia, melhorar o humor, obter maior socialização e diversão.
Todos nós podemos reduzir o comportamento sedentário de várias formas, por exemplo, praticar um desporto, fazer atividade física mais regularmente, ocupar o tempo livre com
passatempos, passar menos tempo sentado, sair de casa, fazer uma caminhada, reduzir o tempo que passamos nos aparelhos eletrónicos, entre outros. Estas atividades podem ser praticadas em
qualquer lugar, incluindo os diversos espaços da cidade, como os parques e os percursos ciclo/pedonais.

When we take a different attitude towards sedentary behaviour and we practise some physical activity, we can improve our health, control our weight, have a balanced sleep, increase energy
production, improve our mood, socialise more and have fun.
We can all reduce sedentary behaviour in many ways, for example, playing a sport, doing physical activity more regularly, taking up leisure time hobbies, spend less time sitting, going out,
taking a walk, reducing the time we spend on electronic devices, among others. These activities can be practised anywhere, including the various spaces in the town, such as parks and
cycle/pedestrian paths.
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O desporto e a saúde: / Sport and health:

 Qual a importância do desporto na saúde?
A atividade física beneficia a saúde, que por sua vez melhora a qualidade de vida, aumenta a esperança média de vida e reduz o risco
de desenvolvimento de doenças. Assim, o desporto constitui um dos mais importantes pilares para um estilo de vida saudável,
naturalmente acompanhado por uma alimentação equilibrada.

 How important is sport in our health?
Physical activity benefits health which, in turn, improves the quality of life, increases the average life expectancy and reduces the risk of
developing diseases. Therefore, sport is one of the most important pillars for a healthy lifestyle, naturally accompanied by a balanced
diet.

 Vantagens da prática de desporto
O desporto não só favorece o estado físico do praticante mas também o seu estado psicológico. Isto é, o desporto “dá força” às pessoas que se encontram com um ânimo mais baixo porque, durante a sua prática, o
corpo liberta uma substância denominada endorfina, responsável pelo bem-estar e pela autoestima.
Para além disso, a prática de atividade física melhora a qualidade de vida e reduz o stress e ansiedade.

 Advantages of playing sports
Sport not only favours the player's physical condition but also his psychological state. That means that sport "gives strength" to people who are in a bad mood because, during their practice, the body releases a
substance called endorphin, responsible for well-being and self-esteem.
In addition, physical activity improves the quality of life and reduces stress and anxiety.

 Direito das crianças/jovens à prática de atividade física
A atividade física deve ser instituída na vida das pessoas desde cedo, para que se torne uma prática regular e se evite o sedentarismo. As crianças/jovens têm o direito a esta prática tal como todos e podem exercê-la
através de corridas, ginásio ou, para os mais novos, jogos desportivos e educação física nas escolas.
A “Qualidade do espaço” público, mais concretamente a possibilidade de fruição e utilização, através da criação de espaços de lazer e de desporto e a criação de percursos ciclo/pedonais ao longo do “Sistema-Rio”
potencia a utilização destes espaços por parte da população. O Programa Polis contribuiu para o desenvolvimento da cidade em termos de “Espaço” público, pela possibilidade de uma maior fruição e utilização do
mesmo pela população.
 Right of children / teenagers to practice physical activity
Physical activity must be instituted in people's lives from an early age, so that it becomes a regular practice and it will be able to avoid a sedentary lifestyle. Children / teenagers have the right to this practice just
like everyone else and can exercise it through running, gym or, for the youngest, sports games and physical education in schools.
The “Quality of the public space”, more specifically the possibility of enjoyment and use, through the creation of leisure and sport spaces and the creation of cycle / pedestrian paths along the “River System”
enhances the use of these spaces by part of the population. The Polis Programme contributed to the development of the city in terms of public space, due to the possibility of greater enjoyment and use by the
population.
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Alguns exemplos de utilização – ao longo do tempo – de espaços do “Sistema-Rio” por parte da população.

Fig. 38 – Rio Lis e ocupação das suas margens.
Picture 38 - The River Lis and occupation of its banks

Fig. 39 – Rio Lis e reaproveitamento de espaços nas suas margens – 13/03/2020.
Picture 39 - The River Lis and the reuse of spaces on its banks – 03/13/2020
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Fig. 40 – Utilização de espaços do Rio Lis pela população
Picture 40 - Use of spaces on the River Lis by the population

Fig. 42 – Reutilização de espaços junto ao Rio Lis - Parque Radical
Picture 42 - Reuse of spaces along the River Lis – Extreme sport Park

Fig. 41 – Utilização de espaços do Rio Lis pela população - represa
Picture 41 - Use of spaces on the River Lis by the population - dam

Fig. 43 – Reutilização de espaços - Embarcações de Recreio
e Lazer
Picture 43 - Space reuse – Recreational and Leisure Boats

Fig. 44 – Reutilização de espaços Ponte Sofá
Picture 44 - Space reuse – Couch
bridge
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-Fontes Utilizadas:
• Referencial de Educação para a Saúde
• Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário
• Avaliação do Programa Polis em Leiria através da Satisfação dos Agentes Locais - Marisa de Jesus Patrício -Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia do Território – Instituto Superior Técnico

➢ Arquivo digital: Leiria em postais ilustrados – www3.aeje.pt
➢ União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes – uf-Ipbc.pt
➢ Leiria – Fotos Antigas.
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