
 

 

Designação do projeto | Castelo de Leiria - Intervenção na Casa do Guarda, Celeiros Medievais e Cobertura da 
Igreja da Pena 

Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000106 

Objetivo principal | Preservar e proteger o ambiente e promover a eficiência energética 

Região de intervenção | União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 

Entidade beneficiária | Município de Leiria 

 

Data da aprovação | 23-04-2021 

Data de início | 30-11-2015 

Data de conclusão | 31-12-2021 

Custo total elegível | 706.709,87 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 600.703,39 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

Intervenção nos edifícios da Casa do Guarda, dos Celeiros Medievais e da Igreja de Nossa Senhora da Pena, localizados no 
conjunto monumental do Castelo de Leiria, classificado como Monumento Nacional, por Decreto de 16/06/1910, 
publicado no D.G. nº136 de 23/06/1910. 

Para os 3 edifícios, inseridos no núcleo muralhado do Castelo de Leiria, está previsto: 

Casa do Guarda: uma intervenção que, para além de se travar o processo de degradação, pretende a instalação, entre 
outros, dos espaços de bilheteira, receção/balcão de informações, loja e espaço polivalente. 

Celeiros Medievais: uma intervenção de manutenção, conservação e restauro, para a criação de um espaço técnico de 
apoio aos eventos que se vierem a realizar na zona do “Terreiro” e/ou Espaço para exposição (temporária) de objetos 
e/ou centro interpretativo; 

Igreja de N. Sra. Da Pena: uma intervenção que pretende abrandar a degradação ativa e atenuar os efeitos desta no 
edifício, bem como aplicar medidas preventivas de modo a preservar os materiais, dotando o edifício de uma cobertura 
que assegure a sua plena utilização. 

A presente candidatura é complementar da operação nº 41099 – 9/6.5 REABILITAÇÃO URBANA DO NÚCLEO 
AMURALHADO, CASTELO E ENVOLVENTE (Estudos e Projetos; Empreitadas) - Espaço Publico (PEDU). 



 

 

 

 

Figura 2. Celeiros Medievais: situação atual 
Fonte: Memória Descritiva 

 

 

Figura 3. Vista aérea da Igreja de Nossa Senhora da Pena 
Fonte: Memória Descritiva 

 

 

Figura 1. Casa do Guarda: situação atual 
Fonte: Memória Descritiva 


