
Há três novas ideias
para reabilitar avenida
Heróis deAngola
Três ideias para mudar a
cara da avenida Heróis de

Angola venceram a primeira
fase do concurso Regene
ração Urbana Um Novo
Impulso Luís Pombeiro
assina duas das propostas
selecionadas pelo júri do
concurso sugerindo Um
novo espaço comercial e
intervenção urbana na ave
nida Heróis de Angola bem
como a Requalificação ur
bana na Avenida Heróis de

Angola Jorge Francisco
Rui Ribeiro propõem por
sua vez a Reabilitação
das Galerias Alcrima com

implementação de Jardim
Vertical

Volvida esta primeira
fase aberta à participação
da população os profissi
onais de arquitetura e ur
banismo são agora desafi
ados a apresentarem novas
propostas de intervenção
para a Elaboração do Plano
de Regeneração Urbana
em zonas estratégicas de
finidas pelos promotores
do concurso Câmara de

Leiria Confederação Em
presarial de Portugal CIP
Associação Empresarial da
Região de Leiria Nerlei
e Instituto Politécnico de
Leiria IPLeiria São elas

o centro da cidade entre
o bairro dos Anjos a rua
Capitão Mouzinho de Albu
querque o largo do Papa e
o Maringá uma zona do
centro histórico junto ao
Centro Cívico e uma outra
entre as pontes Afonso Zú
quete e Hintze Ribeiro as
ruas Tenente Valadim e rua
de Tomar

Os participantes poderão
nesta fase recorrer às ideias

agora selecionadas ou suge

rir outras A proposta vence
dora será premiada com 5
mil euros e apresentada com
outras que obtenham classi
ficação positiva a potenciais
investidores nacionais e in
ternacionais criando se as
condições materiais para a
sua concretização refere a
autarquia

Decorre paralelamente
um terceiro concurso des
tinado aos alunos do IPLei
ria

Segundo a autarquia o
projeto foca em especial o
conceito de regeneração
que alia a reabilitação ur
bana à revitalização econó
mica e social dos espaços
e infraestruturas incenti
vando e criando condições
para o investimento pri
vado

Será a resposta a uma
necessidade nacional real
e um contributo para dina
mização económica reori
entando o investimento na

regeneração para o sector
privado mas sempre com
a coordenação e em parce
ria com os agentes locais e
as populações trabalhando
efetivamente em rede
enunciou ainda em outubro
aquando da apresentação
público do concurso
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