Designação do projeto
Código do projeto

Ruínas Romanas da Bobadela
CENTRO-07-2114-FEDER-000096

Objetivo principal

Dotar todo o conjunto monumental da Cidade Romana de Bobadela de condições adequadas à sua
fruição como monumento nacional classificado e como espaço de atração de visitantes, na sua
componente de produto turístico e de fator gerador de riqueza local.

Região de intervenção

NUT II - Região CENTRO; NUT III - Comunidade Intermunicipal - Região de Coimbra

Entidade beneficiária

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Data de aprovação

15-04-2021

Data de início
Data de conclusão

12-07-2016
31/12/201

Custo total

561.045,44 €

Apoio financeiro da União Europeia

Custo total elegível
460.484,10 €

Apoio financeiro público nacional / regional
Encargo financeiro público municipal

541.746,00 €
FEDER

0,00 €
81.261,90 €

Descrição da operação

Requalificação de um imóvel em avançado estado de degradação localizado no contexto e a sua
refuncionalização tendo em vista o funcionamento de um Centro de Investigação e de Promoção da
Cidade Romana da Bobadela, através da criação de diversos espaços funcionais inerentes, como
sejam Loja e Welcome Center, Restaurante e Alojamento, bem como a concretização, execução e
montagem da estratégia museológica e museográfica do Centro de Acolhimento e Interpretação,
que integra o mesmo complexo arqueológico e patrimonial.

Objetivos

Proporcionar condições ao desenvolvimento de trabalhos de investigação relacionados com o
potencial histórico e arqueológico do local, bem como à promoção e valorização da Cidade Romana
de Bobadela como destino turístico de enorme valor patrimonial. Promover o atual conjunto
monumental como um espaço de acolhimento e prestação de informação especializada a visitantes
e turistas, bem como complementar a oferta disponibilizando a fruição de percursos de visitação
sequenciais e coerentes, proporcionando informação técnica em diversos formatos e a
experimentação de cenários da época da ocupação romana, evidenciando a qualidade e valia
monumental do espaço.

Resultados esperados

Foram fixados como indicadores de realização e de resultado da operação, os
seguintes:
Aumento do número esperado de visitantes em património e atrações apoiados: 1.844
Intervenções em património cultural (sítios e outro património cultural): 1
Variação do número de visitantes nos monumentos recuperados ( diferença entre o
número de visitantes antes e após a intervenção): 1.844

