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Hoje como nunca no
nosso País a reabilita
ção urbana tem de ser
a palavra de ordempa
ra quem tem responsa

bilidades na gestão de património
imobiliário Porque preservar valo
rizar e rentabilizar o edificado per
mite antes de mais rejuvenescer
as nossas cidades trazer mais gen
te e mais vida aos centros urbanos
Nestes anos mais recentes a apos
ta na reabilitação ganhou um novo
argumento o contributo que pode
dar para a reanimação da econo
mia nacional particularmente do
setor da construção civil muito fus
tigado pela crise

Apreservaçãodopatrimónio é de
resto uma responsabilidade que a
SantaCasadaMisericórdia deLisboa
foi assumindo desde 1498 à medi
da queo seupatrimónio crescia so
bretudo graças a doações legados e
heranças de beneméritos Constitui
por isso umdever intemporal desta
instituiçãoque éhoje umadasmaio
res proprietárias da capital deten
doaindaumimportante património
imobiliário por todo o País
Nomomento difícil que vivemos

aAdministração
daSantaCasaen
tendeuque tinha
de ser possível
fazer mais com
este e por este
legado ímpar
Deste desafio
nasce o Progra
ma Reabilitar
com o objetivo
prioritário de
intensificar o
investimento na
recuperação do
património que

foi entregue para ser colocado ao
serviço do próximo ampliar a ofer
ta nomercado de arrendamento e
desta forma gerarmais receitaspara
apoiar causas sociais Ou seja fazer
reverter osproveitosdagestão imobi
liária paraas pessoas e para as boas
causas que dão lema à instituição

É com este fim que a Santa Casa
estáa apostar na reabilitaçãourbana
diretae indiretamente atravésdeum
Fundo de Investimento Imobiliário
num investimento de €17 1 milhões
Alémde 21prédios reabilitadosoua
reabilitar temos já novas empreita
das emfasedecontratação eestamos
a elaborar projetos de arquitetura e
especialidades paramais edifícios
No âmbito do arrendamento tam
bémestamos a desenvolverumpro
grama específico para jovens
Em 2014 vamos acrescentar pas

sos em novas direções e investir na
reabilitaçãodopatrimónio comcon
ceito e vivências inovadoras como
forma de dinamização do tecidour
bano e económico envolvente As
sim iremos na área da ação social
recuperar aQuintaAlegre situadana
Charneca doLumiar comumproje
to intergeracional inovador na área
daSaúde atravésdodesenvolvimen
todenovosprojetos noCentro doAl
coitão ecomaampliaçãodoHospital
OrtopédicodeSantAna nopatrimó
nio cultural será ampliadooMuseu
de São Roque com a construção de
umaGaleriadeExposiçõesTemporá
rias o Palácio deSãoRoque o Palá
cioMarquês de Tomar eoConvento
de SãoPedrodeAlcântara serãoob
jeto de projetosque têmcomo finali
dadedar uma nova vivência aoBair
ro Alto com o rejuvenescimento do
LargoTrindadeCoelho e daRua São
Pedro de Alcântara noComplexode
SãoRoque onde estão instalados os
serviços centrais seráconstruídoum
Auditório da autoria doArq Souto
Moura ainda atravésdoFundoSan
ta Casa 2004 será executado o pro
jeto de reabilitação de três edifícios
situados naAvenida Casal Ribeiro e
na Rua Actor Taborda
NaSantaCasa do século XXI que

remos assim que a reabilitação seja
depessoas parapessoas conjugando
o legadodopassado comasnecessi
dades dopresente ea confiança para
o futuro
Diretora doDepartamento de
Gestão Imobiliária e Património
da SCML
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