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Descrição da operação

Objetivos

Resultados esperados

31-12-2018

30-06-2021

798 648,72 €

Recuperação, Valorização e Refuncionalização do Parque dos Marmelos e Margem Ribeirinha da 

Ribeira de Cavalos

CENTRO-09-2316-FEDER-000181

Trata-se da realização das infraestruturas e a incorporação de equipamentos destinados à 

requalificação e refuncionalização do Parque dos Marmelos, bem como à sua interligação com as 

margens ribeirinhas da Ribeira de Cavalos, cuja intervenção foi incluída na Lista de Operações 

anexa ao PEDU de Oliveira do Hospital.

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

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

09-07-2020

478 953,27 €

Aumento do grau de satisfação dos residentes que habitam em áreas com estratégias 

integradas de desenvolvimento urbano :                                                                          2

407 110,28 €

0,00 €

A presente operação contempla a requalificação e revitalização do Parque dos Marmelos e da 

Margem Ribeirinha da Ribeira de Cavalos, com melhorias ao nível das zonas de circulação, do 

enriquecimento ao nível do mobiliário urbano e da introdução de diversos elementos destinados a 

conferir-lhe elevada polivalência e diversidade de usos e experiências, como sejam a reorganização 

do espaço de entrada no Parque, a refuncionalização do edifício existente, a criação de um edifício 

novo destinado a Centro BTT, de uma zona infantil com aplicação de elementos de diversão e de 

atividades lúdicas, de uma zona polivalente com anfiteatro, de um skate park, de uma zona com 

parede de escalada, de um lago artificial com efeitos de espelho de água, de áreas de lazer e 

piqueniques e de uma albufeira permanente.

Tem por principal finalidade adequar todo o espaço relativo ao atual espaço verde e arborizado 

existentes a sul da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e do Complexo 

Municipal Piscinas - Campos de Ténis, habitualmente designado por Parque dos Marmelos a uma 

função efetiva de Parque de Lazer e de Atividades Lúdicas e Desportivas.

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

seguintes:

Espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas:                          24.266 m2

391 538,44 €


