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Apoio financeiro da União Europeia FEDER

Apoio financeiro público nacional / regional

Encargo financeiro público municipal

Descrição da operação

Objetivos

Resultados esperados

02-06-2016

31-12-2020

315 261,91 €

Igreja de São Pedro de Lourosa - Arranjos dos Espaços Envolventes

CENTRO-07-2114-FEDER-000047

Trata-se da realização das infraestruturas e beneficiações diversas no espaço correspondente ao 

Largo do Monumento Nacional e arruamentos circundantes à Igreja de São Pedro, à Torre Sineira, 

classificados como Monumento Nacional e no conjunto monumental que inclui as sepulturas, o 

Cruzeiro e o Pelourinho.

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

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

26-06-2020

284 075,56 €

Variação do número de visitantes nos monumentos recuperados (diferença entre o 

número de visitantes antes e após a intervenção):                                                       4.841

241 464,23 €

0,00 €

A presente operação contempla a melhoria das infraestruturas e das condições de fruição viária e 

pedonal do espaço correspondente ao Largo do Monumento Nacional, e arruamentos 

circundantes, no âmbito dos quais se situam a Igreja de São Pedro, a Torre Sineira (que  se 

encontram classificados como Monumento Nacional), as sepulturas, o Cruzeiro e o Pelourinho.

Trata-se de uma intervenção destinada a levar a efeito a requalificação e beneficiação do centro do 

tecido edificado mais antigo e consolidado, denominado Centro Histórico, estruturado ao longo de 

dois eixos principais, nomeadamente Rua de Cima e Rua de Baixo, enquadrado pelo Largo do 

Monumento Nacional (Igreja de São Pedro e envolvente) e a Praça do Pelourinho.

Tem por principal finalidade dotar todo o espaço envolvente ao conjunto monumental 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, 

através da preservação e requalificação de todo o conjunto monumental e urbanístico.

Foram fixados como indicadores de realização e de resultado da operação, os 

seguintes:

Aumento do número esperado de visitantes a sítios de património cultural e natural e 

atrações beneficiários de apoio:                                                           4.841 Visitantes/ano

73 797,68 €

Intervenções em património cultural (sítios e outro património cultural):                      1


