Objectivos:
Reconstrução do Solar da Porta dos Figos através da
instalação do Centro de Artesanato, das Artes e dos
Ofícios Tradicionais, aspirando a promoção e divulgação
das Artes e Ofícios Tradicionais.
Com este equipamento promove-se o desenvolvimento
de competências específicas nos ofícios tradicionais,
pretendendo igualmente o desenvolvimento de actividades económicas, de cariz comercial, com a promoção
do empreendedorismo.

Com este projecto, a Câmara Municipal de Lamego pretende, valorizar o património edificado do
Bairro do Castelo, e adaptar o edifício para Centro de Artesanato, das Artes e dos Ofícios Tradicionais e para Residência de Artistas
Este Centro deverá ser um elemento dinamizador de acções de apoio à divulgação, promoção e
valorização de ofícios, produtos tradicionais e artesanais característicos de Lamego, dos quais a tecelagem (rendas, colchas de linho e mantas de farrapos), vestuário e calçado (capas serranas, meias
de lã, socos de pau), peças em ferro forjado, olaria (em especial de barro preto, o mais característico
desta região), cestaria (chapéus de palha, cestas de vime e verga), tanoaria, funilaria, marcenaria,
correaria e as máscaras de Entrudo de Lazarim (esculpidas em madeira).

O “Eixo Barroco”, zona constituída pela Avenidas Dr. Alfredo de Sousa e Visconde Guedes Teixeira
e praças e ruas adjacentes, assume-se como área nobre da cidade de Lamego. Trata-se de uma zona
com uma grande riqueza patrimonial, histórica e cultural, apresentando uma forte componente turística e comercial. É simultaneamente a “sala de visitas” e o “coração” da cidade.

Como tal, queremos ter a sua opinião sobre este projecto. Consulte e remeta-nos
o seu comentário em www.viverlamego.com.

Torre dos Figos Muralha Castelo

Solar Porta dos Figos

www.viverlamego.com

Investimento Total: 688 214,63€ | Investimento elegível: 772 317,50 €
Feder: 481 750,24€ | AL|CML: 206 464,39€ | m2 de intervenção: 639 m2
Prazo de execução previsto da empreitada: 12 meses.
Ficha técnica: Arquitectura: António Belém Lima - arqt.º | Fundaçoes e Estruturas
- Ana Luísa Clemente - eng.ª | SCIE-Inst. Hidráulicas e Acústica - Paula Legoinha - eng.ª | Inst. Eléctricas e Telecomunicações - Sílvia Lima - eng.ª | Inst.
Mecânicas, Térmicas e Acústica - Eduardo Cardos - eng.º | Assessoria Técnica
- Luís Lino Lopes - arqt.º | Arqueologia - Dr. Ricardo Teixeira
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