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 Câmara Municipal de Leiria 
 

Equipamentos de educação 
ambiental em Leiria  



Programa Polis 

•119 hectares de área abrangida  
 
 

•1 Centro de Interpretação Ambiental  
 
 

•1 Museu Moinho do Papel 
 
 

•7.650 m de requalificação de frentes de rio 
 
 

•11.950 m de  novos percursos pedonais 
 
 

•9 pontes pedonais 
 
 

•179 m2 de criação e beneficiação de parques e áreas verdes 



Museu Moinho do Papel  



Museu Moinho do Papel 

Originalmente tratava-se de um espaço 
destinado à moagem de cereal, tendo em 1411 
sido concedido alvará régio, por D. João I, para 
ali começar a funcionar aquela que poderá ter 
sido a primeira fábrica do papel em território 
nacional. 

Reabilitado em 2009, no âmbito do Programa 
Polis, pelo Arq. Siza Vieira 
 
 
•setembro 2009 a dezembro 2014 - 38.313 
visitantes  
  



Como nasce o papel 



Grão a grão se faz o pão 



→Máscaras de carnaval 

→Origami 

→Construção de um caderno 



Agromuseu Municipal D. Julinha 



Agro Museu Municipal D. Julinha 

O Agromuseu Municipal Dona Julinha situa-se 
na Ortigosa a 12 km de Leiria. Reconstitui o 
ambiente da “Casa Agrícola Pereira Alves de 
Matos Carreira”, uma das grandes casas 
agrícolas da região, ao mesmo tempo que se 
afirma como espaço de sensibilização cultural e 
ambiental.  

O seu objectivo consiste em recuperar e transmitir os 
usos e costumes da vida rural nas suas vertentes 
agrícolas, florestal, pecuária e de transformação 
artesanal dos alimentos. 
 
 
 julho 2009  a dezembro de 2014 -13.919 visitantes  
 







Centro de Interpretação Ambiental 
de Leiria (CIA) 



Centro de Interpretação Ambiental 

Resultado da reconversão da antiga Casa 
Mortuária de Leiria, situada muito próximo do rio 
Lis, entre a Ponte dos Caniços e a Ponte Hintze 
Ribeiro. 



 
 À descoberta do Rio Lis 

 Uma estratégia de preservação 
 

Aposta na realização de saídas de 
campo que promovam o 
conhecimento in locco, das 
principais características do Rio Lis, 
no que respeita à biodiversidade, 
bem como elucidar sobre os 
impactes da poluição nos recursos 
hídricos e potenciais focos de 
degradação ambiental. 



Saídas de campo ao Rio Lis 



Projeto Rios em Leiria – 2014: apoio a 6 grupos 



Actividades de Educação Ambiental no CIA: 

►Cria e reutiliza 

►Férias com Ciência 

►Lixo velho, brinquedo novo 

►Construção de Enfeites de Natal 



Exposições  

►Anfíbios “Uma para na água e outra fora 
dela” 

►Concurso “Espelhos de água” 

►Exposição de trabalhos realizados por alunos  

►Concurso de fotografia “Poluição dos oceanos e 
dos ecossistemas marinhos”” 



Formações e sensibilizações 

►Hortas do Lis ►Formação Eco consumo – poupança de água e energia  

►Sensibilização sobre o escaravelho da palmeira 



Outras actividades  

Oficina “Do Almofariz à tela” 

Comemoração do dia mundial da árvore 
Apresentação do livro “Penas, o investigador” 

Limpeza do areal da Praia do Pedrógão 



Centro Azul da Praia do Pedrógão  



Centro Azul da Praia do Pedrógão  



A educação ambiental deve ter como 
base o pensamento critico e inovador, 
em qualquer tempo ou lugar, em seus 
modos formal, não formal, informal, 
promovendo a transformação e a 
construção da sociedade  
 
Michéle Sato – Tratado de Educação 
Ambiental  



Obrigada pela vossa 
atenção! 

 

cia@cm-leiria.pt 
244 845 651  
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