
A reabilitação do Largo da República e envolvente, no caso R. Bartolomeu Dias, Largo da Indústria, R. Luís de Camões, R. Ator Augusto de Melo, R. Alberto de Monsaraz e Rua 

do Covalinho, de cariz totalmente urbano assumem uma função importante nas ligações pedonais e automóveis na Cidade, no caso à Praça de Santo António, Praça da 

Liberdade, Largo Almeida Garre�, Biblioteca Municipal, Câmara Municipal, comércio e serviços e ainda à via pedonal e ciclável. 
O Largo da República caracteriza-se por ser um espaço bastante amplo, com uma grande vivência e um enquadramento marcado pela fachada da Fundação Maria Inácia 

Vogado Perdigão Silva. 
Este espaço apresenta um conjunto de constrangimentos �sicos que impedem a correcta fruição do mesmo do ponto de vista pedonal e a dificuldade de circulação 

automóvel. O objec�vo é votar o espaço de uma ampla zona de estadia devidamente ensombrada e enquadrada numa trama de granitos ao nível do pavimento com uma 

ampla oferta de mobiliário urbano criando uma zona pedonal por excelência, por um lado, e por outro reordenando a circulação pedonal e automóvel na envolvente criando 

toda uma rede de áreas de estacionamento e passeios num contexto de mobilidade e acesso para todos. 

Núcleo Spor�nguista de
Reguengos de Monsaraz

Fundação Maria Inácia
Vogado Perdigão Silva

Câmara Municipal

Largo Almeida Garret

Unidade Cuidados
Con�nuados Integrados
da Fundação M.I.V.P.S

Creche da Santa Casa da
Misericórdia

Ciclovia

(fotos ilustra�vas)

REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA REPÚBLICA

PLANTA GERAL E PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS: 



INFORMAÇÃO a todos os munícipes sobre a versão inicial do projeto de Regeneração Urbana do Largo da República 
e envolvente, o qual esteve exposto neste mesmo local durante cerca de dois meses para todos poderem consultar e 
efetuarem crí�cas, propostas ou outras sugestões.

APROVAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO, das peças do procedimento e execução da empreitada por Concurso Público foi 
deliberado por UNANIMIDADE na reunião da Câmara Municipal de 9 de maio de 2018 (Publicação em Diário da 
República em 27 de agosto de 2018);

APROVAÇÃO POR UNANIMIDADE DA CANDIDATURA NA CÂMARA MUNICIPAL, rela�va à proposta sobre a 
submissão da candidatura ao Aviso nº ALT20-16-2019-21 (Eixo 4 - Desenvolvimento urbano sustentável), inserida na 
reunião de Câmara realizada em 20 de junho de 2018;

SUBMISSÃO DA CANDIDATURA “Regeneração Urbana do Largo da República e envolvente, em Reguengos de 
Monsaraz” foi subme�da ao PO Alentejo, na plataforma Balcão 2020, em 26 de setembro de 2018;

PROPOSTA ELEITORAL a todos os Reguenguenses do projeto “Regeneração Urbana do Largo da República e 
envolvente, em Reguengos de Monsaraz”, como parte integrante do Programa Eleitoral da lista vencedora deste ato 
eleitoral com sufrágio universal e direto a todos os eleitores;

EXTINÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO (concurso deserto) deliberado em reunião da Câmara Municipal 31 de outubro 2018;

APROVAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO, das peças do procedimento e execução da empreitada por Concurso Público foi 
deliberado por UNANIMIDADE na reunião da Câmara Municipal de 14 de novembro de 2018;

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA, em 4 de dezembro de 2018;

ADJUDICAÇÃO da empreitada e aprovação da minuta foi deliberado por UNANIMIDADE em reunião da Câmara 
Municipal de 6 de fevereiro de 2019;

APROVAÇÃO DA CANDIDATURA PELA COMISSÃO DIRETIVA DO PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL ALENTEJO 
2020 em 14 de fevereiro de 2019, tendo sido assinado o respe�vo termo de aceitação em 19 de fevereiro de 2019; 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA em 22 de fevereiro de 2019 e que obteve visto prévio do Tribunal de 
Contas em 30 de abril de 2019; 

AUTO DE CONSIGNAÇÃO DA OBRA: O Auto de Consignação da Obra foi assinado em 28 de maio de 2019, data a 
par�r da qual começa a contar o prazo previsto para execução da obra, es�mado em 300 dias, 30 dias suspensão e 45 
dias prorrogação (inclui período de Estado de Emergência e Situação de Calamidade);

Foi subme�da uma  em 13 de dezembro de 2019, solicitando à REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL DA OPERAÇÃO
Autoridade de Gestão alteração da data de conclusão da operação para 31 de dezembro de 2020 por forma a 
abranger o término da execução �sica e financeira da empreitada;

Foi comunicada a APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL PELA COMISSÃO DIRETIVA DO PROGRAMA 
OPERACIONAL REGIONAL ALENTEJO 2020 nos termos propostos, em 26 de dezembro de 2019, tendo sido aprovada 
a adenda ao Termo de Aceitação em 27 de dezembro de 2019;

foi subme�da uma  em 28 de maio de 2020 para decisão da Autoridade de REPROGRAMAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
Gestão. A reprogramação apresentada solicita a inclusão da componente de empreitada “Rede de Saneamento 
Básico do Concelho Largo da República e Outros”. 
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