
 

 

Designação do projeto | CASA DOS PINTORES E ARRUAMENTOS ADJACENTES, LEIRIA 

Código do projeto | CENTRO-09-2316-FEDER-000230  

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção | União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

 

Data da aprovação | 08-06-2022 

Data de início | 05-07-2021 

Data de conclusão | 30-06-2023 

Custo total elegível | 363.262,27 EUR 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER - 308.772,93 EUR 

Apoio financeiro público nacional | 54.489,34 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A candidatura consiste no reforço das fundações do edifício da Casa dos Pintores e do edifício contíguo com o nº 9A, onde 
se se situa o estabelecimento comercial “Estofos Ferreira”, e no reforço da fundação do pavimento da rua Acácio Paiva, 
em Leiria, de modo a garantir a segurança das pessoas que circulam no espaço público. O edifício da Casa dos Pintores, 
que se encontra bastante degradado, será igualmente reabilitado, estando prevista o preenchimento das fissuras abertas, 
a reparação de todos os vãos, pinturas exteriores e interiores, e a beneficiação das infraestruturas elétricas e de deteção 
de incêndios. 
A Casa dos Pintores situa-se no centro histórico de Leiria, na área da antiga judiaria medieval, estando localizado no topo 
de um quarteirão e ladeado pela rua Acácio Paiva e rua Manuel António Rodrigues.  
 
O objetivo desta intervenção é garantir a segurança das pessoas que circulam no espaço público e a segurança estrutural 
de 2 edifícios da cidade de Leiria, sendo um deles um edifício único, em termos arquitetónicos e históricos. 
      
A operação irá contribuir para a reabilitação de cerca de 223 m2, que se refere à área total elegível, contribuindo, assim, 
para a meta fixada pelo Centro2020 para 2023 de 55 000m2. Contribuirá, igualmente, para aumentar em pelo menos 2 
níveis a satisfação dos residentes que habitam nas áreas estratégicas integradas de desenvolvimento urbano. 

  


