Município de Leiria
Câmara Municipal
Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

EPA 5 | Valorização e Requalificação do Largo Cónego Maia
CENTRO-02-RU41-FEDER-005003 (id: 1154)

(REU_2009_05_003_1154)
A concretização deste projeto encontra-se incluída na candidatura (Código 27984) ao Programa de
Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR), com Protocolo de
Financiamento de 23/07/2008, onde na sua Cláusula Terceira (Projetos), ficou incluído o projeto
denominado “EPA 5 - Valorização e Requalificação do Largo Cónego Maia”.
Trata-se da requalificação do Largo Cónego Maia, localizado na periferia do Centro Histórico de
Leiria, numa zona charneira entre o núcleo antigo e o novo centro, de que faz parte a Avenida
Heróis de Angola. Este terá sido um dos motivos pelo qual o Largo se encontra hoje completamente
descaracterizado, circundado por vias de tráfego intenso, funcionando como um espaço residual
utilizado para estacionamento de viaturas.
Neste contexto concebeu-se o projecto de requalificação do Largo, tendo por base os seguintes
princípios: dar unidade ao largo; valorizar o espaço pedonal em detrimento das vias de circulação
automóvel; dar importância à escadaria de acesso à Sé.
A empreitada/componente única caracteriza-se pela execução dos seguintes trabalhos: Construção
(Pavimentos e Muros); Mobiliário Urbano; Iluminação; Espécies arbóreas e Infraestruturas.
Contrato de Financiamento de 07/08/2009. Adenda ao Contrato de 31/01/2011. Adenda ao Contrato
de 29/08/2012.
Termo de encerramento da operação em 16/12/2013.
Investimento Total Efetivo

€ 136.571,93

Investimento Elegível

€ 123.105,68

Taxa de Comparticipação

85,00%

Comparticipação

€ 104.639,83

Município de Leiria

€ 31.932,10

Calendarização

Data de início

23-07-2009

Data de conclusão

03-02-2011

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Regional do
Centro, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional.
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