
Braga

Câmara de Braga
lança concurso
de ideias

para regenerar
a Av da Liberdade

Diário do Minho

1/5

S/Cor

701

9000

Regional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:14042015

Diversos



Prémios de 20 mil euros
por ideias de arquitetos
para a Avª da liberdade
O Município de Braga

acaba de abrir o Concur

so de Ideias para Profis
sionais de Arquitetura
relativo à Ação Piloto
para a Regeneração Ur
bana Avenida da Liber

dade Braga O referido
concurso em vigor desde
a passada sexta feira 10
de abril prolonga se até
ao dia 29 de maio pelas
16h00 tendo como alician
te quase 20 mil euros de
valor global dos prémios

O concurso de ideias

tem como objetivo promo
ver o debate e a análise

de propostas com vista à
definição de «uma estra
tégia coerente racional e
sustentável tendente à de

finição de uma ação con

certada para a reabilitação
do eixo da Avenida da Li

berdade e os seus setores

adjacentes»
Os interessados po

dem obter mais informa

ções no endereço eletróni
co http goo gl ae0gk8
Esta iniciativa tem a par
ceria da Confederação Em
presarial de Portugal da
AIMinho Associação
Empresarial e da Univer
sidade do Minho contan
do ainda com o apoio do
Liberdade Street Fashion

Javere Imobiliária
Oconcurso é aberto a

propostas de arquitetos
ou empresas de arquite
tura habilitados ao exer
cício da profissão no país
onde se encontram inscri

tos Para o efeito deve
rão ser constituídas equi
pas projetistas multidis
ciplinares coordenadas
pelo arquiteto autor do
projeto de ordenamento
O projeto que conquistar
o 1 ° prémio iráreceber
12 000 euros Para o 2°
prémio estão destinados
5 000 euros e para o 3°
prémio 2 500 euros estan
do ainda previstas men
ções honrosas sem valor
monetário

Para Miguel Bandei
ra vereador responsável
pelo pelouro da Regene
ração Urbana o presen
te concurso visa «contri

buir para a reflexão e o
debate dos processos de
regeneração» pelo que é

fundamental que as pro
postas sejam capazes de
«proteger e requalificar o
edificado e o espaço pú
blico promover a fruição
do centro histórico atra
vés das componentes cul
turais recreativas de la
zer e turísticas e poten
ciar os recursos existentes

como fator diferenciador

e competitivo das áreas
mais sensíveis»

Em concreto são ob
jeto do presente concur
so o Eixo da Avenida da

Liberdade que contempla
o espaço canal alargado
que vai desde a Avenida
Central Praça da Repú
blica ao Parque da Pon
te incluindo centros co
merciais de primeira ge
ração a requalificação da
margem do rio Este tra
seiras da rua Conselheiro

Lobato e sítio dos Galos
e a reabilitação de edifí
cios emblemáticos como
o edifício do Castelo e o

edifício do antigo cinema
São Geraldo No que res
peita ao Parque da Pon
te o Município pretende
a articulação entre o Par
que de Exposições o Es
tádio 1 ° de Maio oPavi
lhão Flávio Sá Leite e a

base do Monte do Picoto
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