OBRAS MUNICIPAIS
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E MANUTENÇÃO
FICHA TÉCNICA
1. IDENTIFICAÇÃO
Construção da Ponte Pedonal de ligação da Rua Tenente Valadim ao Jardim Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos 3 Arcos

2. LOCALIZAÇÃO
Ligação da Rua Tenente Valadim ao Jardim Vala Real e ao Largo da Antiga Ponte dos 3 Arcos

3. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA
Área de Implantação (m2):
Área Bruta de construção (m2):
N.º Pisos:
Área Bruta Dependente (m2):
Tipo de Utlilização:
Descrição:
O projeto que se apresenta foi respeitante ao pedido de licenciamento de uma ponte pedonal lúdica destinada a passagem pedonal, que a Câmara Municipal de
Leiria, pretendeu construir entre o Jardim da Vala Real e a rua Tenente Valadim, na continuação do caminho pedonal projetado no âmbito do programa Polis, que
nesta zona acompanha o Rio Lis pela sua margem direita, sendo interrompido por um conjunto de construções que se estendem desde a Rua de Tomar até ao rio.
O presente projeto foi o culminar de um programa que decorreu na cidade há vários anos.
A imagem urbana desta zona da cidade é caracterizada por alçados posteriores, construções pobres, muros, inacessibilidades, espaços em desuso. A
requalificação da Rua Tenente Valadim e do Jardim da Vala Real adjacente à rua de Tomar transformou o espaço existente.
O objetivo passou por recuperar o rio tornando-o mais acessível, aberto, público. Criar um espaço contínuo, um programa global de abertura e identidade. Criar
espaço aberto de ligação ao percurso existente.
Os acessos pedonais existentes cruzam-se gerando novas possibilidades de fruição do espaço “Rio”.
Na conceção plástica, a sobriedade e o escalonamento da ponte-lúdica, bem como os seus acabamentos, permitem uma completa integração na envolvente.

4. FINANCIAMENTO
Financiamento

5. CONCURSO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA
Tipo de Concurso:

Concurso Público

Empresa Adjudicatária:

A Encosta, S.A.

Valor da Adjudicação (s/ IVA):

349.455,64

Data da Consignação:

22-03-2013

Conclusão da Obra:

22-10-2013

6. FOTOS DA OBRA
Início da Obra

Decorrer da Obra

Fase final da Obra

