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A Direção-Geral do Património Cultural tem atualmente 10 projetos aprovados e em execução no âmbito 

do Portugal 2020, o que implica um investimento total de 16.390.883,87€ e um financiamento de 

10.550.114,12€ do FEDER. 

 

Destes projetos destacam-se as intervenções no Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça e Mosteiro da 

Batalha, monumentos classificados como Património da Humanidade da UNESCO, envolvendo um 

investimento total de 3.565.634,46€, a que correspondem 2.620.147,04€ do FEDER, financiado pelo 

Programa Operacional Centro2020. 

 

Assim, no Convento de Cristo, dá-se prioridade à conservação e restauro de fachadas da Igreja e reabilitação 

de coberturas, bem como à requalificação da portaria Filipina. 

 

 No Mosteiro de Alcobaça, destacam-se a conservação e restauro da fachada poente e fachada norte, assim 

como a requalificação da portaria conventual e loja. 

 

 Já a intervenção no Mosteiro da Batalha contempla a conservação e restauro dos Claustros de D. João I e 

D. Afonso V, bem como a adaptação de espaços para uma nova portaria e loja.  

 

Por outro lado, a requalificação da Sé Patriarcal de Lisboa, cujo projeto contempla ações de recuperação na 

zona do Claustro, além de uma consolidação estrutural, permitirá concluir as intervenções arqueológicas e 

garantir a segurança das estruturas existentes, de modo a serem criadas áreas para receção e acolhimento 

de visitantes. Este projeto, desenvolvido em parceria com o Cabido da Sé de Lisboa, tem um investimento 

aprovado de 4.255.547,03€ e um apoio de 2.000.000,00€ do FEDER, financiado pelo Programa 

Operacional Lisboa 2020. 

 

Ao nível dos Museus Nacionais, o Museu Nacional Soares dos Reis conta com um projeto de Modernização 

e Dinamização, incluindo a requalificação das salas de exposição, de forma a dotá-las de novo equipamento, 

bem como a realização de exposições temporárias. Este projeto desenvolve-se em parceria com o Círculo 

Dr. José de Figueiredo, que assegura as ações de comunicação e divulgação de exposições. Tem um 

investimento total aprovado de 1.258.887,94€ e um apoio de 890.876,50€ do FEDER. 

 

O Museu Nacional Resistência e Liberdade, a ser instalado na Fortaleza de Peniche, será um museu 

multidisciplinar que tem como missão a preservação da memória histórica da Fortaleza de Peniche e da luta 

do Povo Português e, em particular, da Resistência à Ditadura, pela Liberdade e pela Democracia e a sua 

transmissão às gerações mais jovens. Conta com um investimento total de 4.397.993,22€ e um apoio de 

3.000.000,00€ do FEDER. 
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