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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 740-EC/2012
O Bairro Estrela d’Ouro é um dos exemplares mais significativos 

dos conjuntos habitacionais de caráter económico erguidos em Lisboa. 
A sua edificação na Graça, então uma das zonas de expansão da cidade, 
insere -se num movimento construtivo destinado a ultrapassar a carência 
de alojamento de baixa renda na capital.

Construído em 1908, foi planificado pelo arquiteto Norte Júnior. 
Merecem destaque a sua dimensão e organização espacial, com peque-
nas estruturas habitacionais dispostas em banda e ligadas por ruas e 
pátios, integrando galerias e escadarias exteriores em ferro. Sobressai 
igualmente o programa decorativo, em particular os painéis de azulejo 
policromo alusivos ao encomendante e ao nome do bairro.

O conjunto integra ainda a residência do proprietário, a Vivenda Ro-
salina, com capela e jardim interior, e o edifício do antigo Royal Cine, 
o primeiro cinema sonoro em Portugal.

A classificação do Bairro Estrela d’Ouro reflete os seguintes critérios 
constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro: o valor 
estético e material intrínseco do bem, o génio do respetivo criador, a 
sua concepção arquitectónica e urbanística e a extensão do bem e o que 
nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva.

  

A zona especial de proteção do conjunto agora classificado é fixada 
por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo 
com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, ao abrigo do disposto nos 

artigos 15.º, 18.º, n.º 1, e 28.º, n.º 2, da Lei n.º 107/2001, de 8 de se-
tembro, e no uso das competências conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, manda o Governo, pelo 
Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo único

Classificação

É classificado como conjunto de interesse público o Bairro Estrela 
d’Ouro, com entrada pela Rua Senhora do Monte, 14, e a Rua da Graça, 
22, Lisboa, freguesia da Graça, concelho e distrito de Lisboa, con-
forme planta constante do anexo à presente portaria e que dela faz 
parte integrante.

9 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

Anexo 
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 Portaria n.º 740-ED/2012
A Casa e Quinta de Castro, também denominada Castelo de Castro, 

é um exemplar da arquitetura civil nobre edificada em ambiente rural. 

A torre, construída em meados do século XIV, foi adaptada a habitação no 
início de Quinhentos. Já nos primeiros anos do século XVII foi adossado 
ao torreão um edifício retangular, que corresponde à ala residencial.
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A edificação de dois pisos, onde numa das extremidades se destaca a 
torre, caracteriza -se pela irregularidade da tipologia, mantida na abertura 
de janelas, com a entrada principal, precedida de escadaria, no registo 
superior de uma das fachadas laterais. Destaca -se a campanha decorativa 
dos salões da Casa, correspondendo a um núcleo de pinturas de gosto 
mitológico -pagão, executadas em 1598 por Manuel Arnao Leitão.

A classificação da Casa e Quinta de Castro, também denominada 
Castelo de Castro, reflete os seguintes critérios constantes do artigo 17.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro: o valor estético e técnico do bem; 
a concepção arquitectónica e paisagística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a forte 
presença do imóvel no ambiente paisagístico em que se insere. A sua 
fixação visa proteger a área circundante ao monumento, fundamen-
talmente rural, pretendendo salvaguardar a paisagem envolvente e a 
implantação imponente da casa.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo 
com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, ao abrigo do disposto nos 

artigos 15.º, 18.º, n.º 1, 28.º, n.º 2, e 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
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setembro, e no uso das competências conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 86 -A/2011, de 12 de julho, manda o Governo, pelo 
Secretário de Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º

Classificação

É classificada como monumento de interesse público a Casa e Quinta 
de Castro, também denominada Castelo de Castro, no Lugar do Castro, 
freguesia de Carrazedo, concelho de Amares, distrito de Braga, conforme 
planta de delimitação constante do anexo à presente portaria e que desta 
faz parte integrante.

Artigo 2.º

Zona especial de proteção

É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo 
anterior, conforme planta de delimitação constante do anexo à presente 
portaria e que desta faz parte integrante.

9 de dezembro de 2012. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

Anexo 

 Portaria n.º 740-EE/2012
A Igreja de Nossa Senhora das Neves, matriz de Abiúl, remonta a 

1515, data em que D. Manuel I concedeu foral à localidade e ordenou 
a reconstrução do templo. No entanto, sofreu nova reconstrução no 
século XVIII, numa campanha de obras que lhe conferiu o aspecto que 
tem atualmente.

O templo apresenta uma estrutura chã de linhas austeras, destacando-
-se no conjunto a fachada da igreja, que se impõe pelo portão de gosto 
clássico, de frontão interrompido por cruz e ladeado por pináculos, e 
pela imponente torre sineira.

No interior, de nave única, com coro alto sobre colunas e azulejos 
da Fábrica da Fonte Nova de Aveiro, de feitura mais recente, sobressai 
o conjunto decorativo da capela -mor, com retábulo de talha branca e 
dourada, contemporâneo da remodelação setecentista. Os altares late-
rais e colaterais albergam imagens de época anterior, nomeadamente 

uma escultura de Nossa Senhora do Prato, em pedra policromada, do 
século XVI.

A classificação da Igreja de Nossa Senhora das Neves, matriz de 
Abiúl, incluindo todo o seu património integrado, reflete os seguin-
tes critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro: o interesse do bem como testemunho religioso; o valor 
estético do bem.

A zona especial de proteção (ZEP) teve em consideração a implan-
tação da igreja na malha urbana em que se integra e os pontos de vista 
que constituem o seu enquadramento. A sua fixação visa salvaguardar 
a integridade física do edificado urbano e a relação visual do imóvel 
com a totalidade da envolvente.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, de acordo 
com o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.




