
 
 
 

Designação do Projeto: Requalificação da Rua Dr. Custódio Freire 

Código do projeto: CENTRO-09-2316-FEDER-000146 

Objetivo principal: Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 

Região da intervenção: Centro 

Entidade Beneficiária: Município de Pombal 

Data de aprovação: 18-09-2019 

Data de início: 01-02-2019 

Data de Conclusão: 31-12-2019 

Custo Total Elegível: 328.744,53 EUR 

Apoio Financeiro da União Europeia: FEDER – 279.432,85 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos: 

O projecto enquadra-se no PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano aprovado para a cidade de 

Pombal e consiste na Requalificação da Rua Dr. Custódio Freire. 

A presente intervenção faz parte de um plano de regeneração urbana mais vasto, que compreende a 

rua Custódio Freire desde o Largo 25 de Abril até ao entroncamento com a rua 1º de Maio,  

incluindo o beco situado a tardoz do Solar e os remates com os arruamentos adjacentes, 

nomeadamente com a rua Dr. Luís Torres, rua do Mancha Pé, rua do Loureiro e rua Encosta do 

Castelo. 

A “Requalificação da Rua Dr. Custódio Freire” tem como objectivo dar continuidade ao projecto de 

regeneração urbana realizado na zona histórica da cidade, melhorar as condições de circulação 

rodoviária e de peões, reduzir as barreiras arquitectónicas, melhorar a segurança de peões e 

automóveis favorecendo a mobilidade, reforçar a presença de material vegetal, valorizando a 

estética da área a intervencionar. Pretende ainda melhorar as infraestruturas de abastecimento de 

água e de saneamento de águas residuais, rede de drenagem pluvial, a substituição de contentores 

de lixo de superfície por contentores subterrâneos, a substituição de papeleiras isoladas por 

ecopontos e a substituição de algumas luminárias por iluminação LED. 



Será alterada a circulação rodoviária para sentido único ascendente desde o Largo 25 de Abril até ao 

entroncamento com a Rua 1º de Maio e a sua redução para uma única faixa, cumprindo assim um dos 

objetivos estabelecidos no PAMUS. 

 


