
Requalificação da antiga escola primária de São Sebastião 

 

1. Descrição do Projeto: 

Com esta proposta, pretende-se recuperar o edifício da antiga escola primária de São Sebastião e área 

envolvente, que se encontra atualmente bastante degradado, transformando-o num espaço polivalente ao 

serviço da comunidade. 

 

2. Contributo para a estratégia de desenvolvimento do Município: 

O projeto pretende contribuir para a recuperação do património e criação de infraestruturas que incentivem 

iniciativas de combate à solidão e isolamento da população cada vez mais idosa e por outro lado trazer às suas 

origens a população mais jovem que tende a fugir para os grandes centros urbanos. A iniciativa nasce da 

conjugação da vontade das populações de São Sebastião, Besteiro, Sra. do Outeiro e Lagoa de São Sebastião, em 

ver o edifício da antiga escola primária recuperado e da necessidade de na aldeia existir um espaço central, que 

permita a todos usufruir de um espaço polivalente, onde seja possível concretizar diversas atividades lúdicas, 

formativas, culturais, associativas ou de mero convívio e encontro inter-geracional, capacitando-o ainda para 

fazer face a eventuais episódios de emergência social. Trata-se de um edifício carismático para as várias gerações 

que ali aprenderam a ler e escrever. 

Para tal, é fundamental recuperar a fachada exterior que tem atualmente o estuque a soltar-se, substituindo-o 

para posterior pintura interior e exterior; Substituir as janelas e porta do acesso poente que estão a apodrecer; 

limpar e hidrófugar o telhado; recuperar o chão da escola; construir um WC que permita um fácil acesso por parte 

da população mais idosa e/ou com mobilidade reduzida e adquirir diverso mobiliário e equipamento que permita 

criar condições dignas a todos os que participam nas atividades que ali se desenvolvem. Pretende-se ainda tornar 

o espaço exterior mais atrativo, através da recuperação e pintura dos muros e instalação de dois bancos de 

jardim. 

Salienta-se que as obras a executar não irão introduzir qualquer alteração a nível arquitetónico ou da estrutura do 

edifício existente. 
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4. Atores envolvidos: 

Comunidade local representada pela Comissão de Melhoramentos de São Sebastião e Município de Penela. 

 

5. Prazo de execução: 



Cerca de 180 dias. 

 

6. Custo estimado de implementação do projeto: 

39750€ (trinta e nove mil setecentos e cinquenta Euros) 

 

7. Custo estimado de funcionamento anual do projeto: 

250€ (duzentos e cinquenta Euros) 


