DESIGNAÇÃO DO PROJETO | PARU.PTL.03 – REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO HISTÓRICO DE ARCOZELO
CÓDIGO DO PROJETO | NORTE-04-2316-FEDER-000033
OBJETIVO PRINCIPAL | PROTEGER O AMBIENTE E PROMOVER A EFICIÊNCIA DOS RECURSOS
REGIÃO DA INTERVENÇÃO | NUT III MINHO-LIMA
ENTIDADE BENEFICIÁRIA | MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA
DATA DE APROVAÇÃO | 10-02-2016
DATA DE INÍCIO | 04-08-2016
DATA DE CONCLUSÃO | 30-09-2017
CUSTO TOTAL ELEGÍVEL | 1 324 046,95 EUR
APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA | FEDER – 1 125 439,90 EUR
APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL/REGIONAL | 198 607,05 EUR
OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS | Muito embora tenham ocorrido algumas intervenções recentes
de reabilitação de edificado no centro histórico de Arcozelo, localizado em Além-da-Ponte, o mesmo não aconteceu
com o espaço público, que apresenta atualmente bastantes debilidades. Por forma a garantir uma intervenção
integrada, bem como a preconizar uma abordagem de reabilitação urbana que não se centre exclusivamente na margem
esquerda do rio Lima, pretende-se requalificar as Ruas do Centro Histórico de Arcozelo. Cumulativamente, esta
intervenção de reabilitação permitirá que o Município prossiga com a intervenção levada a cabo na Praça da Alegria,
porta de entrada na margem direita/Arcozelo para quem atravessa a Ponte Velha. A intervenção em causa está
associada a ações de reabilitação do conjunto edificado envolvente, são exemplo as várias intervenções efetuadas ao
nível do edificado privado (8 nos últimos 5 anos), bem como, daquelas que se irão concretizar brevemente (das quais 4
já têm processo de obras iniciado). Ao nível das intervenções recentemente realizadas pelo Município destacam-se a
recuperação e refuncionalização de dois imóveis existentes, da sua propriedade, em projetos financiados pelo QREN
Largo Hotel Além da Ponte - Casa n.º 9 (NORTE-10-0241-FEDER-000194) e Largo Hotel Além da Ponte - Casa n.º 24
(NORTE-10-0241-FEDER-000193) que em conjunto com o Albergue de Peregrinos do Caminho de Santiago, o Museu do
Brinquedo Português e algumas recentes unidades de comércio e restauração contribuíram em larga medida para a
dinamização socioeconómica do Centro Histórico de Arcozelo.

