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Valor da empreitada:  697 441,75€ 
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AGORA 
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DEPOIS… 
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• Melhorar a qualidade de 
vida da população 
residente e/ou visitante 
 

• Criar espaços abertos 
polivalentes de estadia, 
recreio e lazer 
 

• Apoiar o comércio local 
 

• Promover a mobilidade 
pedonal em detrimento 
da circulação rodoviária 
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• Esta intervenção tem como objetivo a valorização do espaço 
público e a proteção das zonas nobres e sensíveis 

 



Área arborizada, em frente à 
igreja, com o objetivo de criar 
uma zona de estadia mais 
recatada 

Mobiliário Urbano 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Requalificação da Rua de Leiria – Monte Real 



 
• Bétula pubescens (Vidoeiro) 

MUNICÍPIO DE LEIRIA 

Os verdes  foram escolhidas para assegurar funções de 
proteção, enquadramento, sombra, estética e resistência 
em meio urbano.  
 

• No prolongamento da praça, na rua 28 de Maio será colocada a espécie 
Liquidambar styraciflua (Árvore-do-âmbar) 
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A Água recria a tradição e história da Vila de Monte Real com as TERMAS 
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• 8 jatos de água iluminados por 2 
projetores a LED brancos 

 
• Os jatos estarão distribuídos em 

2 linhas, uma com 5 jatos e outra 
com 3 jatos, colocados ao nível 
do pavimento sem tanque de 
água à vista 



 
• Espaço polivalente (capacidade 

para colocação de um palco, ou 
mesmo a realização de pequenas 
feiras ou mercados) 
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• Pavimento calçada calcário 
vidraço branco 
 

• Pavimento Laje de pedra de 
calcário vidraço Ataija branco 
 

• Pavimento terraway (caldeiras) 



ANFITEATRO 
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BANCOS – Antiga Praça Táxis a 
integrar no novo projeto (história e 
modernidade) 
 
 
BANCOS – Rua de Leiria a manter 
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Grato pela V/ atenção! 

rmsantos@cm-leiria.pt 


