
 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO  CODIGO DO PROJETO 
     Construção do Edifício Barão ConVida – Ambiente, Artes e 
Tradições 

 PDR2020-10216-FEADER-061762 

     
OBJETIVO PRINCIPAL   
     Dinamizar os territórios rurais 
 
REGIÃO DA INTERVENÇÃO 

Freguesia de Barão de São João, Lagos 
     
ENTIDADE BENEFICIÁRIA   
     Município de Lagos 
     

DATA DE APROVAÇÃO  DATA DE INÍCIO  DATA DE CONCLUSÃO 
     08/01/2021  17/01/2020  26/01/2023 
     

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL  
APOIO FINANCEIRO DO 

FEADER 
 

APOIO FINANCEIRO   PÚBLICO 
NAC./REG.* 

     114.703,01€  97.497,55€   
    *Quando aplicável 

OBJETIVOS, ATIVIDADES E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS 
     Na sequência da estratégia delineada pelo Município de Lagos para as freguesias rurais do concelho, com o objetivo principal de 
valorização dos produtos endógenos, desenvolvimento de turismo Ativo, apostando nos valores naturais e culturais, com vista à 
sustentabilidade dos pequenos negócios locais ao longo do ano, surge o projeto de construção do Edifício Barão ConVida, que pretende 
reabilitar no centro da aldeia de Barão de São João um edifício histórico onde se situavam a “Mercearia da D. Bia” e a “Taberna do Chico 
Miguel”, como eram conhecidos por todos, pois era onde noutros tempos a população se abastecia, e onde ao final do dia os homens 
trocavam dois dedos de conversa, sentados na taberna ali existente. Ao reabilitar este imóvel pretende-se preservar conservar e valorizar 
os elementos que fazem parte do edifício, bem como a sua história e o seu papel económico e social na época. 
Este edifício visa criar um espaço de utilização pública destinado à divulgação da riqueza ambiental da região, do património construído, a 
promoção de produtos locais, artesanais e artísticos. É composto por uma sala de utilização polivalente que permitirá a realização de 
pequenas mostras, exposições, oficinas, ações de formação, ensaios ou outras, instalações sanitárias e uma arrecadação. Integra 
igualmente um espaço exterior com vista à realização de atividades semelhantes, articuladas ou não, ao ar livre. O espaço exterior é 
dotado de um forno a lenha e uma bancada equipada com lava-louças, que pretende possibilitar a realização de atividades semelhantes, 
articuladas ou não, ao ar livre.  
Com a construção deste edifício pretende interligar outros imóveis objeto de intervenções, criando neste um posto de informação dentro 
da aldeia de Barão de São João, com o objetivo principal de divulgação dos produtos endógenos, promoção dos valores naturais e 
culturais, de apoio à animação turística, promoção e desenvolvimento das tradições, e dinamização do espaço através de visitas das 
escolas e dos visitantes que passam por esta aldeia. 

 


