Município de Leiria
Câmara Municipal
Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

Construção da Variante dos Capuchos
CENTRO-09-MT50-FEDER-018024 (id: 5503)

(ID1257)

Esta operação tem como objetivo a construção de um novo equipamento viário, designado
pelo Município de Leiria por "Variante dos Capuchos", definido, pelo mesmo, como sendo uma
variante ao centro urbano de Leiria, contribuindo para o reordenamento dos diferentes níveis
da

rede

viária.

Pretende-se,

sobretudo,

solucionar

definitivamente

o

grande

congestionamento da Rua dos Mártires, definida como via distribuidora principal na hierarquia
da cidade, que atualmente se caracteriza por uma enorme pressão viária e um perfil
diminuto, não oferecendo segurança aos peões na sua utilização.
Atendendo ao perfil necessário para a Variante dos Capuchos, optou-se por efetuar a ligação
ao nó da Marinha Grande pelas traseiras do Bairro do Jericó, tendo sido elaborada uma
proposta em conformidade com as indicações da EP - Estradas de Portugal, S.A..
Assim, esta estrutura viária terá início na denominada Rotunda 1, a implantar junto ao IC2
(saída para a Marinha Grande), desenvolve-se no sentido Noroeste/Sudeste e termina na
intersecção com a Rua dos Mártires através da Rotunda 2, tendo procurar-se obter uma
solução que contribuísse para a segurança e conforto de todos os utilizadores, com a criação
uma ciclovia paralelamente à Variante, permitir a ligação da cidade às margens do Rio Lena.
De referir a manutenção do arruamento que faz a ligação da Rua dos Mártires ao Convento
de Santo António dos Capuchos através de uma passagem superior de modo privilegia-la
como acesso pedonal. Esta deverá permitir, em casos excecionais, a circulação de veículos
com especial atenção aos de emergência.
Nesta intervenção, com uma extensão total de 1.658,45m, incluindo correções de traçado
existente, incluem-se trabalhos de drenagem, sinalização e segurança, rede de água, rede de
gás, infraestruturas elétricas, projeto itur pública, paisagismo, muros de suporte, muros de
contenção periférica e passagem superior.
Contrato de Financiamento de 05/12/2014. Adenda ao contrato de financiamento de
19/05/2015. Termo de encerramento de 12/01/2017.
Investimento Total

3.138.834,58 €

Investimento Elegível

2.131.345,03 €

Taxa de Comparticipação

85,00%

Comparticipação

1.811.643,28 €

Município de Leiria

1.327.191,30 €

Calendarização

Data de início

20-10-2009

Data de conclusão

30-06-2015

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt •

1

Município de Leiria
Câmara Municipal
Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais
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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