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EPA 8 | Requalificação da Rua Tenente Valadim 
CENTRO-02-RU4I-FEDER-005040 (id: 2090) 

(CENTRO-02-RUFEDER-005040) 
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 8 - Requalificação do conjunto de eixos: Rua João 

XXI- Rua Henrique Sommer, Rua da Restauração, Rua António Costa, Largo Rainha Santa 

Isabel e transversais a nascente, agora denominada por EPA 8 - Requalificação da Rua Tenente 

Valadim. 

A Rua Tenente Valadim tem início no Largo Alexandre Herculano e apresenta um dos ex-líbris 

da cidade, a fonte barroca em Lioz, chamada das Três Bicas ou Fonte Grande. 

A via apresenta um tráfego intenso, um considerável movimento de peões, e um perfil 

inadequado em termos de mobilidade global, com perfis generosos para a faixa viária em 

detrimento dos espaços pedonais, muito estreitos e com inúmeras barreiras arquitetónicas. 

Torna-se assim necessário proceder à sua requalificação, numa perspetival alargada de cidade 

acessível a todos. 

A intervenção que se propõe fará o reordenamento do estacionamento longitudinal, bem como 

o alargamento de passeios, introduzindo a possibilidade de utilização de bicicleta, a correção 

do pavimento viário, a implementação de rede de águas pluviais, a correção de caldeiras e 

sinalética e a colocação de novo mobiliário urbano e arborização. 

Contrato de Financiamento de 08/02/2011. Adenda ao Contrato de 29/08/2012. 

Termo de encerramento da operação em 16/12/2013. 

Investimento Total Efetivo       € 579.045,47  

Investimento Elegível 
  

 € 543.561,78  

Taxa de Comparticipação     85,00% 

Comparticipação 
  

 € 462.027,81 

Município de Leiria         € 117.017,96 

 
      

 

 
Calendarização 

Data de início 25-10-2010 
 

Data de conclusão 20-07-2011 
 

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Regional 

do Centro, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional. 

Atualizado em 21/07/2015 
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