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Designação do projeto | Regeneração Urbana do Centro Histórico de São Pedro do Corval - 
Requalificação de Vias Pedonais em S. Pedro do Corval 

Código do projeto | ALT20-04-2316-FEDER-000061 

Objetivo principal | Proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos 

Região de intervenção | Alentejo Central 

Entidade beneficiária | Município de Reguengos de Monsaraz 

Data da aprovação | 18-01-2018 

Data de início | 04-07-2017 

Data de conclusão | 31-12-2018 

Custo total elegível | 227.785,87 € 

Apoio financeiro da União Europeia – FEDER | 193.617,99 € 

Apoio financeiro público nacional | 34.167,88 € 

Objetivos, atividades e resultados esperados 

O projeto aprovado pela Comissão Diretiva em 18/01/2018 refere-se à requalificação da Rua António 
Jacinto Rosa, da Rua José Garcia da Costa, da Rua Professor Cândido e da Rua de S. Pedro, em S. Pedro 
do Corval, na Freguesia de Corval. Estas vias encontram-se em mau estado de conservação, o pavimento 
em calçada apresenta-se muito irregular, com muitas zonas de acumulação de águas, sem o 
escoamento necessário. 

A intervenção compreende o recalcetamento das quatro ruas em causa com cubos de granito, sendo 
que em duas delas (Ruas António Jacinto Rosa e José Garcia da Costa) se irão utilizar os mesmos cubos 
de granito aí existentes. Na Rua José Garcia da Costa irão ser construídos passeios uma vez que não 
existem. Nas zonas onde não é possível construir passeios, será feita uma caleira também em cubos de 
granito, de forma a encaminhar as águas pluviais para os sumidouros a instalar. 

Na Rua de S. Pedro serão construídos dois pequenos largos que irão permitir a instalação de uma mesa 
com bancos, um banco e duas papeleiras de forma a criar uma pequena zona de estadia nesta, que é 
uma das mais antigas ruas desta aldeia e que dá acesso à Pedra dos Namorados. 

Os objetivos traçados para a presente operação são nomeadamente:  

 Promove a regeneração do espaço público degradado; 

 Melhora significativamente as condições de mobilidade, funcionalidade, comodidade, 
segurança e beleza;  

 Afirma valor tradicional, patrimonial, material e simbólico como fatores de identidade e 
diferenciação para aquela comunidade; 

 Assegura a integração funcional, social e cultural no tecido urbano existente; 

 Assevera a interação entre a população desde os mais jovens aos mais idosos; 

 Promove a fixação da população jovem. 

Em termos de indicadores foram definidos os seguintes: 

 O indicador definido no PEDU_RM para o desenvolvimento urbano foi designadamente 
“espaços abertos criados ou reabilitados em áreas urbanas” (m2) e neste caso concreto para a 
presente operação a área envolvida é 7749 m2 concluindo-se em 2018. 
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 O indicador de resultado estabelecido no PEDU_RM o “Aumento do grau de satisfação dos 
residentes que habitam em áreas com estratégias integradas de desenvolvimento urbano (1 a 
10)” corresponde a uma meta de 4 para o ano 2019 e de 6 para o ano 2023. 

 

 

 

 


