Designação do projeto | Requalificação dos Espaços Exteriores, Acessos e
Terreiros do Castelo
Código do projeto | ALT20-04-2316-FEDER-000067
Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos
recursos
Região de intervenção | Alentejo Central
Entidade beneficiária | Município de Montemor-o-Novo
Data da aprovação | 29-08-2018
Data de início | 28-06-2019
Data de conclusão | 31-03-2021
Custo total elegível | 667.955,34€
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 567.762,04€
Apoio financeiro público nacional/regional | 100.193,30€

Objetivos, atividades e resultados esperados
A Requalificação dos Espaços Exteriores, Acessos e Terreiros do Castelo regese pelos seguintes objetivos principais: Proceder à remodelação e
pavimentação dos principais percursos internos do Castelo; Colocar a
descoberto a calçada medieval da antiga Rua do Bispo e integrá-la na rede de
percursos internos do Castelo, disponibilizando-a como mais uma memória
do passado, passível de utilização, no presente; Proceder à construção de um
passadiço de visita às escavações arqueológicas colocadas a descoberto entre
2003 e 2012; Proceder à remodelação e pavimentação do Paço dos Alcaides;
Proceder à remodelação e pavimentação do Terreiro de São Tiago, mantendo
a sua atual funcionalidade de zona de merendas; Proceder à remodelação e
pavimentação do Terreiro de Nossa Senhora da Saudação, expurgando-o da
atual utilização como parque de estacionamento; Proceder à pavimentação
da ruína da Igreja Matriz de Santa Maria do Bispo, sobretudo, como forma de

irradicação e controlo de vegetação infestante; Garantir uma correta
estabilização de taludes e de drenagem de águas pluviais; Garantir a
possibilidade de estacionamento, para veículos pesados de turismo, à
entrada do Castelo; Proceder à substituição integral/instalação de mobiliário
urbano e garantir a colocação de guarda-corpos, potenciando as condições
de atratividade e de fruição, em segurança, do Castelo; Proceder à
remodelação da rede de iluminação pública do Castelo e à instalação de
iluminação de valorização, em parte do percurso entre a Porta da Vila e o
Paço dos Alcaides, tendo por objetivo principal a maximização da eficiência
energética e índices de luminância; Proceder à limpeza e erradicação de
material vegetal infestante, nas áreas de intervenção.
Com a implementação desta operação pretende-se anular a atual
externalidade do Castelo, dignificando-o enquanto imagem identitária de
Montemor-o-Novo, além de promover o seu potencial turístico e recreativo,
com vista a tornar a sua visita bem mais apelativa, quer para residentes quer
para novos visitantes/turistas.

