
 

 

Designação do projeto | Sé de Leiria – Torre Sineira – valorização e promoção (MN – Protocolo DGPC, diocese 

de Leiria) 

Código do projeto | CENTRO-07-2114-FEDER-000086 

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 | 01-03-2019 

Data de início | 09-08-2018 

Data de conclusão | 06-01-2021 

Custo total elegível | 75.340,32 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | 64.039,27 euros 

Apoio financeiro público nacional | 11.301,05 euros 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos 

A Sé Catedral de Leiria, incluindo o claustro, o adro envolvente, a torre sineira e a casa do sineiro, localizadas a noroeste 

da Sé, encontra-se classificada como Monumento Nacional conforme estabelecido no Decreto n.º 30/2014, de 19 de 

novembro, publicado em Diário da República, 1.ª Série, n.º 224. 

A Torre Sineira foi sujeita a uma operação de reabilitação durante os anos 2015 e 2016. A Empreitada de Reabilitação 

Torre Sineira-Casa do Sineiro-Sé de Leiria (CENTRO-08-0947-FEDER-010001), no valor de €275.871,78, teve como dono de 

obra a Direção Regional de Cultura do Centro fruto de um protocolo de colaboração firmado entre esta entidade e a 

Diocese de Leiria-Fátima, no âmbito do Projeto Rota das Catedrais. 

A presente candidatura inscreve-se como um projeto complementar ao referido anteriormente, dado que irá equipar o 

imóvel com uma exposição que pretende enriquecer a Torre Sineira com peças do espólio histórico-artístico da Diocese 

de Leiria-Fátima. 

Tem como principal objetivo proporcionar ao visitante uma experiência qualificada, que permitirá conhecer o espaço 

arquitetónico e a sua identidade como construção marcadamente ligada à solenização da presença episcopal na Leiria de 

Setecentos e nos tempos que lhe seguiram. 

Para além da figura do bispo, será ainda tratado o tema da dupla titulatura desta parcela territorial que, a partir de 1984 

se designa de Diocese de Leiria-Fátima. Também a importância do edifício da Torre da Sé no que respeita à paisagem 

construída da cidade do Lis e, bem assim, da paisagem psicológica, literária e cultural merecerá tratamento. 

Do ponto de vista da dinamização da Torre Sineira, é importante ter em conta que se trata de um edifício que se encontra 

encerrado ao público e que, através desta operação, passará a integrar circuitos turístico-culturais, promovidos pelo 

Município, pela Diocese e/ou pelo Turismo de Portugal, e insere-o no conjunto visitável dos diversos elementos 

arquitetónicos notáveis que compõem o Núcleo Monumental do Castelo. 

 


