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Intervenções: 
 
João Brito  
 Referiu que a sinalética existente é deficiente, que se tem de chegar ao digital. 
 Devem existir códigos QR para indicar percursos específicos para veículos pesados. 
 Devia ser criada uma agenda digital com todos os estabelecimentos comerciais e restaurantes. 
 Devia existir pintura nas estradas com cores para indicação dos percursos para as principais 

fábricas. 
 
Filipe Ribeiro 
 Perguntou se existe levantamento físico da sinalética necessária. 
 Referiu que o roteiro deve ter a maior abrangência possível. 
 Referiu que se deve separar a informação e que esta deve ser segmentada. 
 Questionou se se pretende informação útil para turistas ou para eventos. 
 Referiu que a Marinha Grande para turistas enche apenas meio-dia ou um dia. 

 
Maria João Gomes  
 Referiu que deve existir indicação para circulação de veículos pesados. 
 Referiu que deve existir indicação para o posto de turismo. 

 
Maia Pereira 
 Referiu que faltam placas de sinalização das localidades e do concelho.  

 
Pedro Fonseca 
 Referiu que a Marinha Grande já teve identificação razoável. Há 30 anos tinha boa sinalética dos 

lugares. As limitações de passagem de pesados desapareceram.  
 Referiu a importância das placas dos lugares e outras informações. 
 Sugeriu a identificação de trajetos alternativos de acesso às praias para pessoas que não conhecem 

o concelho. 
 Alertou para a dimensão das placas que são danificadas pelos camiões. 
 Alertou para a necessidade de ser colocada sinalização temporária aquando da interrupção do 

trânsito por causa de obras. 
 Alertou para a necessidade de se assegurar a manutenção da sinalética. 

 
Bruno Lemos 
 Falta sinalética de orientação e turística. 
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 Falta um roteiro digital para turismo e eventos. 
 Referiu que a imagem corporativa é difícil para um grupo de trabalho. 
 Sugeriu um mapa estilizado em papel. 
 Não há muita informação sobre a Marinha Grande. 

 
Luís Brito 
 Sugeriu a utilização de placas em amarelo florescente com indicação de passadeira. 

  
João Moleirinho 
 Sugeriu sinalética no Pinhal de Leiria par quem vêm da Vieira. 
 Sugeriu sinalética digital nas entradas da cidade, com possibilidade de alteração de percursos em 

caso de obras. 
 Questionou a legalidade da substituição da sinalética tradicional por sinalética digital. 

 
Luís Vasco  
 Referiu a falta de sinalética turística e que deve existir uniformização da sinalética pública e 

privada. 
 Referiu que o trânsito é confuso, que o encerramento de ruas no centro foi errado. 
 Sugeriu a colocação de um painel à entrada das praiss com indicação da oferta existente. 
 Sugeriu que o outdoor existente em São Pedro deve ter informação fixa sobre o que há em São 

Pedro, em vez de atividades do Teatro Stephens. 
 
 
 
 
Presentes: João Brito, Luís Brito, Filipe Ribeiro, João Moleirinho, Luís Vasco, Maria João Gomes, Bruno 
Lemos, Pedro Fonseca, Maia Pereira. 
 
 


