Breve descrição da operação, objetivos e resultados, calendarização, valor de investimento, valor elegível e valor
de apoio financeiro
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CENTRO-09-2316-FEDER-000072

Designação da Operação

Requalificação e Refuncionalização do Colégio Brás Garcia de
Mascarenhas e da Casa da Cultura

Programa Operacional

Programa Operacional Regional do Centro

Eixo Prioritário

Reforçar a rede urbana (CIDADES)

Objetivo Temático

Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética

Descrição da Operação

A presente operação contempla a realização do investimento global destinado à criação de um
complexo cultural constituído por vários corpos a requalificar e a refuncionalizar que irão
albergar vários espaços de uso diversificado, dando resposta às necessidades que o centro
urbano de Oliveira do Hospital sente em termos de espaços adequados à realização de eventos
de cariz cultural.
Este projeto, incluído no PEDU – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Oliveira do
Hospital no conjunto das intervenções enquadráveis na Prioridade de Investimento 6.5, sob a
identificação 23 – Requalificação e Refuncionalização do Colégio Brás Garcia de Mascarenhas e
da Casa da Cultura, envolve as requalificação e beneficiação do edifício outrora afeta às
instalações de ensino relativas ao Colégio Brás Garcia de Mascarenhas, seus anexos e espaço
envolvente, e inclui, dada a sua confinância e afinidades nas funções que lhes vão ser
destinadas conjuntamente, uma intervenção de requalificação e adaptação interior da Casa da
Cultura César Oliveira às novas finalidades conjuntas do complexo cultural que o presente
projeto pretende concretizar.

Objectivos da Operação

Esta operação tem por principal finalidade levar a efeito a requalificação do antigo Colégio Brás
Garcia de Mascarenhas, introduzir uma requalificação e adaptação interior na Casa da Cultura
César Oliveira e proporcionar ao Centro Urbano de Oliveira do Hospital, através da integração
estrutural e funcional de ambos os espaços, a existência de um espaço cultural moderno,
apetrechado tecnologicamente e dimensionado adequadamente às necessidades atuais e
futuras em termos de acontecimentos de índole cultural, de tal modo que o mesmo complexo
prevê a criação de um auditório com capacidade para 300 lugares, de um espaço de
espetáculos e eventos de ar livre, um centro de acolhimento para visitantes e população em
geral, uma sala multiusos para exposições e conferências, salas de atividades para uso múltiplo,
gabinete de trabalho e instalações sanitárias e de apoio funcional.

Resumo

Trata-se da requalificação e refuncionalização do antigo Colégio de Brás Garcia de Mascarenhas
e da requalificação e adaptação do interior da Casa da Cultura César Oliveira, para criação de
um complexo cultural moderno, apetrechado tecnologicamente e dimensionado
adequadamente, no Centro Urbano de Oliveira do Hospital.

Descrição do Estado Atual dos
Trabalhos

Estes trabalhos não se encontram realizados, dispondo-se de Projeto de Execução, aprovado
por Deliberação da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, tomada em sua reunião ordinária
realizada em 20 e janeiro de 2017, a qual aprovou igualmente o programa de concurso, o
caderno de encargos e a abertura de concurso público para a empreitada, designada por
“Requalificação e Refuncionalização do Colégio Brás Garcia de Mascarenhas e da Casa da
Cultura”. Foi desenvolvido todo o procedimento de contratação pública, estando nesta data
aprovado e celebrado o contrato escrito, já com Visto do tribunal do Contas e já iniciada a
empreitada, após assinatura do Auto de Consignação com o adjudicatário.

Calendarização Prevista

26-10-2016

Data de Aprovação da Candidatura

12-04-2018

30-06-2019
Termo de Aceitação

19-04-2018

Financiamento da Operação
Investimento Total
1 571 934,62 €

Investimento Elegível
1 402 248,70 €

Taxa de Cofinanciamento

85%

Contribuição
FEDER/FC
1 191 911,40 €

Autarquia Local
380 023,22 €

