
 
 

 

 

 

Designação do projeto Requalificação da Antiga Escola Padre Joaquim Maria 
Fernandes - Pavilhão Multiusos 

 
Código do projeto ALT20-08-2316-FEDER-000091 

 
Objetivo principal Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência 
energética 

 
Região de intervenção Alentejo 

 
Entidade beneficiária Município de Sousel 
 
 
Data da aprovação 21/04/2020 

 

Data de início 08/01/2020 

 
Data de conclusão 30/09/2022 

 
Custo total elegível 1 588 235,29 € 

 
Apoio financeiro da União Europeia 1 350 000,00 €  
 
Apoio financeiro público nacional/regional 238 235,29 € 
 
 
Objetivos, atividades e resultados esperados  
Pretende-se requalificar o recinto da antiga Escola Padre Joaquim Maria Fernandes, 
que é constituído três edifícios/blocos com sistema de construção pré-fabricado que 
se encontra abandonada mas em razoável estado de conservação e a sua área 
envolvente, dando uma nova funcionalidade ao edificado existente. A intervenção 
pretende requalificar os Blocos existentes A e B através da substituição das 
caixilharias e pintura de fachadas, para sediar coletividades, associações culturais, 
desportivas e recreativas dinamizando os espaços e aumentar o Bloco C por forma 
criar um espaço multiusos dotado de condições funcionais para a realização de 
eventos, culturais, recreativos e que seria o Centro Multiusos de Sousel. 



 
A intervenção pretende criar três áreas distintas, o foyer e sala polivalente preparada 
para ser utilizada para diversos fins e o foyer que pode ser utilizado como extensão 
da sala polivalente, uma zona de cafetaria com cozinha de apoio aos eventos, e uma 
zona onde se inserem as instalações sanitárias, zona técnica e arrecadação geral de 
apoio à sala polivalente. Na zona envolvente ao edificado pretende-se concretizar 
um espaço público de recreio e lazer, dotado de acessos e áreas verdes, espaços de 
estadia, estacionamento e um miradouro, criado no promontório resultante dos 
taludes de escavação da via recentemente construída, promovendo uma articulação 
urbana que visa a dinamização da vila. 
 
Pretende a Câmara Municipal de Sousel, com a intervenção na antiga Escola Padre 
Joaquim Maria Fernandes, reabilitar um espaço abandonado inserido em área de 
ARU, dotando o município de: 
- Espaços vocacionados para sediar coletividades / associações culturais, desportivas 
e recreativas, 
- De um Centro Multiusos dotado de condições para a realização de eventos 
culturais, recreativos. 
- Intervenção ao nível do espaço exterior público, criando melhores condições de em 
termos de espaços verdes, de estadia e melhorando a mobilidade. 
 

   

  


