
FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICAÇÃO

2. LOCALIZAÇÃO

   OBRAS MUNICIPAIS                                                                                                          
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E MANUTENÇÃO                                     

Largo de Infantaria 7, Leiria

Conclusão das obras da Reconversão do Convento de Santo Agostinho 

3. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA

Área de Implantação (m2):

Área Bruta de construção (m2):

N.º Pisos:

Área Bruta Dependente (m2):

Tipo de Utlilização:

Descrição:  

4. FINANCIAMENTO

Financiamento

O Convento de Santo Agostinho, é um núcleo monumental situado no centro histórico da cidade de Leiria, confinando com o Largo de Infantaria 7 e a
Rua Tenente Valadim.
Desenvolve-se em torno de um claustro, e uma Igreja barroca contigua de modelo Jesuíta. Foi construído no final do século XVI, sendo um interessante edifício
que detém as marcas morfológicas, mas também, as inevitáveis cicatrizes da passagem do tempo. A reconversão do espaço conventual para concretização de um
projecto museológico, garantiu o respeito pela memória do antigo Convento dos Agostinhos, sendo simultaneamente a oportunidade de dotar a cidade de um pólo
cultural que receba e didactize a história da Cidade de Leiria, reunindo uma colecção diversificada de arte, e arqueologia e igualmente a oportunidade de restaurar
uma outra referencia patrimonial da cidade.
O projecto propôs deliberadamente uma intervenção inócua no plano da conservação e adaptação do edifício, inócua no sentido em que o projecto
não previu demolições em antigas estruturas, (sendo excepção a abertura de uma porta e o alargamento de um vão já existente numa laje pré-esforçada
construída á cerca de 25 anos) para instalação de um elevador.
Intervenção inócua pois não foram realizados entaipamentos, nem rebocos que possam irreversivelmente por em causa o antigo aparelho em paredes, igualmente
o acompanhamento arqueológico da obra previsto em caderno de encargos apenso ao projecto, constitui a garantia de respeito e cuidado com antigos
testemunhos que eventualmente se revelem ao nível dos paramentos e solo (piso térreo) do conjunto edificado.



5. CONCURSO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA

Tipo de Concurso: Concurso Público

Empresa Adjudicatária:

Valor da Adjudicação (s/ IVA):

Data da Consignação:

Conclusão da Obra:

6. FOTOS DA OBRA

Início da Obra

Decorrer da Obra

Soteol, Lda

22-04-2015

1.358.000,00

13-12-2013

Fase final da Obra


