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Descrição da operação

Objetivos

Resultados esperados

19-10-2016

30-06-2019

1 571 934,62 €

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

CENTRO-09-2316-FEDER-000072

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.

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

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

12-04-2018

1 402 248,70 €

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

integradas de desenvolvimento urbano :                                                                          2

1 191 911,40 €

0,00 €

A presente operação contempla a criação de um complexo cultural constituído por vários corpos a 

requalificar e a refuncionalizar que irão albergar váriosespaços de uso diversificado, adequados à 

realização de eventos de cariz cultural.

Este projeto, incluído no PEDU de Oliveira do Hospital, envolve as requalificação e beneficiação do 

edifício outrora afeto 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 que o presente projeto pretende 

concretizar.

Tem por principal finalidade levar a efeito a requalificação do antigo Colégio Brás Garcia de 

Mascarenhas, introduzir uma requalificação e adaptação na Casa da Cultura e proporcionar ao 

Centro Urbano da Cidade a oferta de um espaço cultural moderno, apetrechado tecnologicamente 

e dimensionado adequadamente às necessidades atuais e futuras, designadamente a criação de um 

auditório com capacidade para 300 lugares.

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

seguintes:

Edifícios públicos ou comerciais construídos ou renovados em áreas urbanas: 3.185 m2

380 023,22 €


