Ass.de Defesa do Ambiente
Alameda 25 Abril, Nº11
Miratejo
2855-Corroios

POLIS DE LEIRIA
== PROGRAMA ==
LOCAL: Leiria
TEMA: Parques Urbanos – POLIS de Leiria
DATA: 12 de Novembro de 2016
“A intervenção POLIS de Leiria contribuiu para o desenvolvimento da cidade em termos de promoção
da qualidade do espaço público e da qualidade de vida da sua população” 1.
O POLIS beneficiou a zona ribeirinha e toda a sua envolvente, com recantos e pormenores
encantadores, dignos de realce.
Leiria nasceu no monte onde hoje se situa o castelo e restos de outras construções medievais.
Desconhece-se a data do início do povoamento desta zona, embora se tenham estabelecido aqui
Romanos, Visigodos e Árabes. Em 1135, D. Afonso Henriques manda edificar o castelo. Por volta do séc.
XIII, a povoação começa a descer as vertentes do monte em direção ao rio. Em 1545, Leiria é levada a
cidade, coincidindo esta data com a sua ascensão a diocese.
A nossa caminhada irá percorrer a Via do POLIS de Leiria. Trata-se de um percurso, num parque urbano,
que vai ladeando continuamente o rio Lis. A zona é bastante arborizada, contudo há locais em que se
terá de atravessar algumas estradas, o que requer atenção redobrada por parte dos participantes. No
final deste percurso, junto do Estádio Municipal de Leiria, estará o autocarro à nossa espera para
podermos aceder à nossa merenda, para o piquenique que decorrerá nas margens do Lis.
Depois de almoço, subiremos ao Castelo, onde faremos uma visita. De seguida, desceremos na direção
da Sé; passaremos por alguns edifícios de interesse histórico. Seguiremos na direção do Mercado de
Santana, obra interessante do século XX, e Convento de Stº. Agostinho. Subiremos ao Santuário da N.S.
da Encarnação (facultativo). A escadaria é longa, mas as vistas sobre a cidade e o castelo valem o
esforço. De seguida seguiremos para o autocarro que estará no local onde começámos a caminhada.
HORÁRIO/PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•

06h45 –
07h00 –
07h15 –
07h30 –
10h00 –
13h00 –
17h00 –
19h30 –

Encontro junto ao Moinho de Maré;
Partida;
Paragem Sete Rios;
Paragem Portela;
Início da caminhada;
Almoço;
Partida para Corroios;
Chegada a Corroios.

PERCURSO:
O percurso é circular, i.e. inicia-se e termina no mesmo local. Trata-se de uma pista citadina, em
saibro, com algumas travessias de estradas. Não tem subidas nem descidas acentuadas, exceto na ida
ao Castelo (cota 76m) e ao Santuário (cota 66m).
No período da manhã, iremos percorrer o trilho junto do rio, com visita da igreja do Espirito Santo.
Na totalidade, faremos cerca de 4 km. O autocarro estará no parque do estádio Municipal à hora de
almoço. No período da tarde, ir-se-á subir ao Castelo, a subida considera-se fácil. Após a visita,
desceremos em direção ao centro da cidade, com visita à Sé, algumas praças, mercado, edifício do
antigo BNU e Fonte Luminosa de autoria do arquiteto Ernesto Korrodi (com várias obras dos anos 30 do
séc. XX edificadas nesta cidade e responsável pela recuperação do Castelo). Seguidamente, dirigimonos ao Convento de Santo Agostinho (normalmente fechado) e subimos ao Santuário de N. S. da
Encarnação (subida facultativa). Quem entender, poderá ficar junto do Convento, num espaço
ajardinado agradável. De seguida, caminharemos na direção do local onde se iniciou a caminhada, onde
nos espera o autocarro.
INFORMAÇÕES ÚTEIS:
Tendo em consideração de que se trata de um percurso urbano os caminheiros deverão ter especial
atenção ao trânsito e passar sempre nas passadeiras. Há possibilidade de abastecimento de água
durante o percurso.
O almoço-piquenique que irá ocorrer nas margens do rio Lis será transportado pelo autocarro. A
hora prevista para o almoço é pelas 13h00.
A visita ao Castelo está incluída no preço da atividade. A organização solicita que, nas visitas, os
participantes não se dispersem.
ACONSELHA-SE:
O uso de roupa e calçado confortável e adequado à época do ano, chapéu/boné, algo para comer
durante o percurso. Há possibilidade de adquirir água durante o percurso. Durante a caminhada,
devem ser atendidas as indicações do guia e caminhar pela esquerda nas zonas com trânsito.
GRAU DE DIFICULDADE:
De acordo com as características do percurso, considera-se que o grau de dificuldade global é fácil.
A totalidade do percurso é de 8,5 km, aproximadamente.
Inscrições: caminhadas@grupoflamingo.org (Nome completo, NIF, e telemóvel de contato)
Data Limite de inscrições: 09 de Novembro de 2016.
CUSTOS DA ACTIVIDADE: A comparticipação na atividade será de 27€ (inclui prospeção, transporte,
seguro e entrada no Castelo).
CONTACTOS TELEFÓNICOS DURANTE A ATIVIDADE: TLM: 968 573 755 (Jorge Cereijo), 963 627 384
(Teresa Santos) e 934 595 783 (Fernanda Carvalho).
Telefones de emergência – INEM -112; Bombeiros de Leiria

244 849 700 e GNR-Ambiente -117

IMPORTANTE: Trata-se de uma atividade da responsabilidade do Grupo Flamingo-Associação de
Defesa do Ambiente, ONGA - Regional, com o Estatuto de Utilidade Pública, pelo que é
obrigatório ser-se associado para poder participar nesta caminhada. Por razões alheias à
organização, este programa pode ser parcial ou totalmente alterado.
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-Tese de Mestrado de Marisa de Jesus Patrício - IST.

Caracterização de Leiria, feita por um leiriense:

A rua direita é torta.
O sino é fora da Sé.
O rio corre para cima.
Em Leiria, tudo assim é.

Mapas da atividade a realizar em 12 de Novembro de 2016 – Polis de Leiria

