
CASTRO VERDE REQUALIF ICA BASÍL ICA REAL

A Basílica Real de Castro Verde vai ser requalificada no âmbito de uma ação que está a ser coordenada pela Câmara Municipal de Castro Verde e
que define duas fases de intervenção num investimento que ascende a €446.300,00.

A 1ª fase prevê a limpeza manual do telhado, o arranjo de portas e janelas e a pintura total do monumento num investimento superior a € 65.000,00.
Este investimento terá um apoio de €28.285,00 da Câmara Municipal de Castro Verde, cabendo o restante investimento ao Governo (€26.225,00), à
União de Freguesias de Castro Verde e Casével (€5.245,00) e à Paróquia de Castro Verde  (€5.245,00). Esta primeira intervenção foi definida no
âmbito do Programa de Equipamentos Urbanos de Utilização Coletiva (PEUUC) e nos termos de um acordo a celebrar pelas entidades referidas.

Para uma 2ª fase, fruto da articulação conseguida entre a Câmara Municipal, a Paróquia de Castro Verde, a Diocese de Beja e a Direção Regional de
Cultura do Alentejo, foi elaborada e submetida a Fundos Comunitários uma candidatura para uma intervenção de conservação e restauro do teto
pintado em madeira da Basílica Real. Trata-se de  uma candidatura com maior dimensão, que está em fase de análise e que estipula um investimento
de € 381.300,00, havendo a confiança de que será possível alcançar financiamento de 85% do valor supracitado.

Refira-se que, no seguimento de proposta apresentada pela Câmara Municipal, a empresa mineira SOMINCOR informou da sua disponibilidade para
assumir um apoio de €57.195,00 correspondente à contrapartida nacional de 15%, o que decorrerá ao abrigo da Lei do Mecenato.

O Contrato-programa para a 1ª fase e o Acordo de Colaboração para a 2ª fase vão ser assinados numa Sessão Pública que decorrerá na próxima
sexta-feira, dia 28 de junho, às 11h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Castro Verde, que contará com a presença do Senhor Secretário
de Estado da Administração Local, Dr. Carlos Miguel, seguindo-se uma visita ao Tesouro da Basílica Real.

Castro Verde, 24.06.2019
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