Objectivos:
Reabilitação do edifício da antiga da Padaria do Cantinho para a instalação da sede do Grupo n.º 49 dos
Escoteiros de Portugal, prevendo a criação de espaços
de exposição em sede própria dilatando o apoio e
fomentando as actividades desenvolvidas pelos escoteiros em prol da população, nomeadamente no âmbito
do apoio social com destaque para as crianças e idosos
habitantes no Bairro do Castelo.

“A Padaria do Cantinho, localizada na Rua do Cantinho, é um edifício com dois pisos, com
dois fornos, tendo 119 m2 de área coberta e 452 m2 de área descoberta. Esta antiga padaria
é propriedade da Câmara Municipal de Lamego, que pretende reabilitar este imóvel e aí instalar o Grupo n.º 49 dos Escoteiros de Portugal, que, na sequência do protocolo celebrado com a
Câmara Municipal de Lamego em 1977, têm ocupado a Torre do Castelo, de onde deverão sair
para dar lugar ao Núcleo Museológico Militar de Lamego
O Grupo n.º 49 dos Escoteiros é uma organização sem fins lucrativos, que desenvolve actividades para os jovens, de carácter lúdico, desportivo e de solidariedade., de referir ainda a sua
participação em campanhas de solidariedade, para além do importante papel que este grupo
tem desempenhado nos últimos anos no Castelo de Lamego, ao assegurar a limpeza e abertura ao público deste Monumento Nacional, e a ajuda na organização de eventos da Cidade,
como a Procissão de N. Sr.ª dos Remédios.
A instalação dos Escoteiros na Padaria do Cantinho permitirá que esta organização de utilidade Pública mantenha a sua actividade no Bairro do Castelo, dispondo de condições mais
adequadas para prestar serviços à comunidade e à vida social do Bairro.

www.viverlamego.com
O site www.viverlamego.com, tem o objectivo de mostrar aos cidadãos Lamecenses a implementação das medidas de Valorização e Integração Urbana do Centro Histórico de Lamego de acordo com a
candidatura ao Programa Política de Cidades.
Nesta plataforma, encontram-se as informações sobre o programa, os parceiros, equipas técnicas e
a lista de projectos para cada zona de intervenção.
Na elaboração do projecto foram tidas em consideração preocupações ambientais, nomeadamente ao nível dos revestimentos externos,

Este meio de comunicação procura a interacção dos cidadãos, estando receptivo a opiniões, sugestões e comentários.

e da eficiência energética, procurando minimizar os consumos eléctriPlanta do 1.º piso

cos e energéticos deste equipamento público.

Ficou então assente que apenas seria a
não demolir, a parede
interior da Padaria que
possui um rotulado de
madeira com algum interesse, assim como seriam de manter, os dois
balcões de atendimento
que serão a colocar no mesmo local mas agora com disposição diferente. As paredes grossas de alvenaria
de granito existentes, serão a manter, quer na pequena fachada sobre a rua, quer no interior na zona dos
fornos. - in Memória Descritiva da Arquitectura.

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
Onde for possível a cobertura jus-

o seu comentário em www.viverlamego.com.

tapõe-se sobre a muralha para não a
prejudicar, e será realizada com telha
de canudo de barro vermelho, com tons
mesclados em proporções a definir, e assentes sobre placas do tipo Thermochip,
ou equivalente, acabadas a abeto. Os
vãos serão em madeira tratada. - in Memória Descritiva da Arquitectura.

Investimento Total: 3.017829,60€ | Feder: 2 414 263,68€ | AL|CML: 603 565,92€ | m2 de intervenção: 39 836 m2 | Prazo de execução previsto da empreitada: 12 meses.
Ficha técnica: Arquitectura: João Guedes Marques - arqt.º | Arquitectura Paisagista - João Guedes Marques - arqt.º paisagista | Infra-Estruturas Eléctricas - Margarida Marinho - eng.ª | Inf. Hidráulicas - Madalena Pinto - eng.ª, André Pires - eng.ºInf. Telecomunicações - Margarida Marinho - eng.ª | Assessoria
Técnica – Luis Lino Lopes - arqt.º | Arqueologia - Dr. Ricardo Teixeira.

