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Operação essencialmente dirigida aos espaços públicos do Núcleo Histórico, 

com intervenção ao nível da modernização de infra-estruturas; melhoria do 

ambiente urbano; qualificação de espaços verdes; melhoria da acessibilidade 

e reabilitação de um pequeno equipamento público. 

Pretende-se com a operação estimular a revitalização sócio-económica da 

Zona Histórica de Mondim de Basto, criando condições de atracão para as 

pessoas que lá permanecem e para os potenciais residentes e reforçar a 

atratividade da Vila de Mondim de Basto através da sua revitalização, 

mormente da sua Zona Histórica. 

As principais atividades desenvolveram-se em volta de dois grandes projetos: 

 

• Qualificação de Espaços e Equipamentos Públicos no Núcleo Histórico, 

com intervenções nos seguintes espaços: 

o Escourido 

o Rua do Cavalo 

o Rua das Lajes 

o Rua Velha 

o Outeiro 

o Travessa do Rego 

o Travessa da Vinha/Costeira 

o Reabilitação do Edifício Casa da Eira e Arranjos Exteriores 

 

 



• Toponímia, Sinalética e Galeria do Núcleo Histórico. 

Com esta acção pretendeu-se substituir e completar a toponímia e rever a 

nomenclatura existente nas diversas ruas e lugares do Núcleo Histórico. 

Previu-se a totalidade da mudança das placas existentes, por um modelo 

uniforme, tendo em conta a seguinte fundamentação e considerações técnicas: 

 Na maior parte dos casos, os nomes actuais foram atribuídos na década de 

1930, pelo que os residentes não assimilaram as personalidades contempladas 

na toponímia, continuando a denominar os arruamentos pelo nome primitivo 

(ex. Rua Velha, Rua das Lajes, Rua do Cavalo, etc.). 

No geral, os residentes desconhecem a personalidade das figuras cujos nomes 

foram contemplados na toponímia das ruas do Centro Histórico. 

Alguns arruamentos secundários não dispõem de qualquer denominação, 

situação nunca questionada devido à área reduzida do Centro Histórico, sendo 

os seus residentes identificados facilmente. 

 

 

Investimento total                              794.234,19€ 

Investimento elegível*                              794.234,19€ 

Taxa comparticipação*                                     82,71% 

* Valores atualizados pela adenda de 10/09/2012 

 


