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Sinopse 

A candidatura, em 2009, de um projeto intitulado Regeneração Urbana do Centro 

Histórico de Moura viria a revelar-se a pedra de toque para um processo de 

intervenção em parte substancial do Centro Histórico da cidade. 

 

Definiu-se, como área de trabalho, o perímetro urbano da Baixa Idade Média, tal 

como surge no desenho de Duarte d’Armas. Concentram-se nessa área alguns dos 

mais emblemáticos edifícios públicos da cidade, sendo que muitos deles 

apresentavam um avançado estado de degradação. 

 

Considerou-se como elemento chave neste processo a inclusão de projetos 

complementares, alguns deles iniciados em 2006, ainda antes da Regeneração 

Urbana do Centro Histórico de Moura. O facto de se ocuparem de edifícios ou 

espaços importantes da cidade veio dar coesão ao conjunto das intervenções. 

 

Entendeu-se também que esta Regeneração Urbana do Centro Histórico de 

Moura deveria ser acompanhada por programas complementares de intervenção. 

Foram disso exemplo a Rede Urbana para o Património, que abrange vários 

municípios do distrito de Beja e o circuito Moura – 3000 anos de História, 

financiado pelo Instituto de Turismo de Portugal através doPrograma de 

Intervenção do Turismo. Conseguimos, assim, reforçar a coerência da globalidade 

das intervenções, articulando-as entre si e criando uma visão de conjunto para os 

trabalhos programados. 

 

Têm sido anos decisivos para a cidade de Moura. Num quadro de grandes 

restrições financeiras e num momento em que o interior se desertifica cada vez 

sentimos a necessidade de renovar a cidade. Torná-la mais digna do seu passado é, 

também, uma forma de a preparar para o futuro. É necessário que se abram 

oportunidades de investimento, com destaque para a área das energias renováveis. 

E essas duas componentes não podem ser desligadas de preocupações culturais 

que estão sempre em fundo e que são a verdadeira razão do combate que o interior 

trava. 
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