Município de Leiria
Câmara Municipal
Unidade de Gestão dos Fundos Estruturais

DC 1 | Reconversão do Convento de Santo Agostinho
CENTRO-09-0141-FEDER-005034 (id: 2083)

(CENTRO-02-RU41-FEDER-005034
A concretização deste projeto encontra-se incluída na candidatura (Código 27984) ao
Programa de Acção Local para a Regeneração Urbana do Centro Histórico de Leiria (PALOR),
com Protocolo de Financiamento de 23/07/2008, onde na sua Cláusula Terceira (Projetos),
ficou incluído o projeto denominado “DC1 - Reconversão do Convento de Santo Agostinho”.
O projeto visa a instalação neste monumento de um Museu de Arqueologia, um Centro de
Apoio à Investigação e da Reserva de Arqueologia do Município. Esta intervenção permitirá
potenciar um novo pólo cultural, que se pretende de excelência, na nossa região. Pretende-se
que este Museu seja uma instituição de grande interesse e de qualidade científica reconhecida,
bem como um excelente agente divulgador do valioso património arqueológico da região de
Leiria, e que conjuntamente com o seu centro de apoio à investigação potencie uma
investigação interdisciplinar. Os resultados obtidos desde as últimas décadas, que culminaram
com a divulgação internacional da descoberta do Menino do Lapedo, revelaram áreas com um
potencial susceptível de sustentar programas de investigação interdisciplinar centrados no
estudo da ocupação humana na região de Leiria e de dinamizar a programação de um Museu
de Arqueologia, que integrará a Reserva de Arqueologia do Município, que conta já com uma
coleção vasta, em termos de espólio arqueológico, de reconhecido valor científico.
Contrato de Financiamento de 20/12/2010. Adenda ao Contrato de 16/08/2012.

Investimento Total Previsto

€ 2.117.880,00

Investimento Elegível Previsto

€ 2.117.880,00

Taxa de Comparticipação

85,00%

Comparticipação Prevista

€ 1.800.198,00

Município de Leiria

€ 317.682,00

Calendarização

Data de início

01-09-2009

Data de conclusão

20-07-2011

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo QREN, no âmbito do Programa Operacional Regional
do Centro, através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional.
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