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A capela, da invocação de Nossa Senhora do Bom Despacho, apresenta 
fachada ricamente decorada, e integra um retábulo em talha dourada, de 
transição entre o barroco e o rococó. O coro -alto, com órgão, comunica 
com a habitação. A zona residencial é completada pelo jardim formal, 
constituído por canteiros de buxo e japoneiras.

A classificação da Casa e Quinta do Alvação reflete os critérios cons-
tantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao 
caráter matricial do bem, ao seu interesse como testemunho notável de 
vivências históricas, ao seu valor estético, técnico e material intrínseco 
e à sua conceção arquitetónica, urbanística e paisagística.

A zona especial de proteção do monumento 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, e no 
artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado 
pelo Decreto -Lei n.º 265/2012, de 28 de dezembro, de acordo com 
o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto 

no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no n.º 2 do artigo 28.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no n.º 2 do 
artigo 30.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelo 
Decreto -Lei n.º 265/2012, de 28 de dezembro, 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

São classificadas como monumento de interesse público a Casa e 
Quinta do Alvação, no lugar do Alvação, freguesia de Alvite, concelho 
de Cabeceiras de Basto, distrito de Braga, conforme planta constante do 
anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante.

21 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

  
 6912013 

 Portaria n.º 191/2013
De fundação quatrocentista, o mosteiro franciscano de São Francisco 

do Monte de Orgens teve a sua origem numa pequena ermida dedicada 
a São Domingos, sendo desde cedo muito beneficiado pela nobreza 
local e pela própria Coroa. Do antigo complexo monástico resta apenas 
parte do refeitório, o lajeado e um troço da arcaria do claustro, bem 
como a igreja, profundamente intervencionada numa campanha de 
obras oitocentista, e rodeada por notável enquadramento paisagístico 
e arquitetónico.

O templo barroco, modelo habitual da Ordem Franciscana, con-
serva um importante recheio, incluindo talha dourada, escultura, 
pintura e azulejaria, e entre o qual se destacam o magnífico retá-
bulo maneirista da capela-mor, os retábulos colaterais, as capelas 
da nave abertas por arcos de pedraria, o coro alto e o conjunto da 
sacristia, composto por arcaz com espaldar em talha dourada e teto 
de caixotões pintados.

No seu conjunto, trata-se de um testemunho histórico de inegável 
valor para o estudo da Ordem Franciscana em Portugal, cujo acervo 
inclui algum do património integrado de maior qualidade artística do 
distrito de Viseu.

A classificação da Igreja e vestígios do Mosteiro de São Fran-
cisco do Monte reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao caráter matricial do bem, 
ao seu interesse como testemunho simbólico e religioso, ao seu valor 
estético, técnico e material intrínseco e à sua conceção arquitetónica 
e paisagística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração o enqua-
dramento paisagístico e arquitetónico do antigo complexo monástico, 
nomeadamente a ampla e característica bacia visual em que este se 
insere e a delimitação da antiga cerca conventual, incluindo a calçada 
lajeada de acesso à igreja, o cruzeiro setecentista implantado no ter-
reiro fronteiro e a denominada Fonte de Ouro, inscrita em arcossólio 
quinhentista.

A sua fixação visa salvaguardar o ambiente, a topografia e as pers-
petivas visuais atuais, preservando a integridade da envolvente rural e 
edificada da igreja e dos vestígios do antigo mosteiro.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos 
artigos 25.º e 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alte-
rado pelo Decreto-Lei n.º 265/2012, de 28 de dezembro, de acordo com 
o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no 

artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no artigo 43.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no 
n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 265/2012, de 28 de de-
zembro, 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

São classificados como monumento de interesse público a Igreja 
e vestígios do Mosteiro de São Francisco do Monte, em Orgens, fre-
guesia de Orgens, concelho e distrito de Viseu, 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.

21 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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ANEXO 

 6842013 

 Portaria n.º 192/2013
A atual Igreja Matriz de Grândola foi fundada em finais do século XIV 

ou inícios da centúria seguinte, sendo então uma capela dedicada a 
Nossa Senhora da Abendada, profundamente intervencionada numa 
campanha de obras patrocinada pela Ordem de Santiago nas primeiras 
décadas de Quinhentos e novamente em meados do mesmo século. Da 
última reforma resultou a ampliação do templo e a alteração do orago, 
que passou para Nossa Senhora da Assunção. As diversas campanhas que 
se sucederam entre os séculos XVII e XVIII recaíram essencialmente 
sobre a decoração e património integrado.

A simplicidade e austeridade da estrutura chã conjugam -se com a rela-
tiva riqueza do interior, onde se destacam sobretudo o silhar de azulejos 
de padrão, certamente seiscentista, da nave, os revestimentos cerâmicos 
e a talha dourada barroca de estilo nacional dos altares laterais e dos 
retábulos que flanqueiam a capela -mor, o retábulo -mor de características 
neoclássicas, e ainda o Pentecostes da capela -mor, da autoria do pintor 
maneirista Fernão Gomes, executado em finais do século XVI.

A classificação da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, matriz de 
Grândola, reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro, relativos ao caráter matricial do bem, ao seu interesse 
como testemunho simbólico e religioso, ao seu valor estético, técnico e 
material intrínseco e à sua conceção arquitetónica e urbanística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a envolvente 
urbana consolidada do imóvel, e a sua fixação visa salvaguardar o seu 
enquadramento e as leituras de vistas.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e nos 
artigos 25.º e 45.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alte-
rado pelo Decreto -Lei n.º 265/2012, de 28 de dezembro, de acordo com 
o disposto nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo.

Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto no 

artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no artigo 43.º 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no 
n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, 
de 23 de outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 265/2012, de 28 de de-
zembro, 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 Igreja de 
Nossa Senhora da Assunção, matriz de Grândola, na Praça Marquês de 
Pombal, Grândola, freguesia e concelho de Grândola, distrito de Setúbal, 
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.

21 de março de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

  
 6852013 

 Portaria n.º 193/2013
A Ermida de Nossa Senhora da Graça foi edificada na década de 

1740, na vizinhança de uma antiga estrada real e de uma nascente 
cujas águas eram consideradas terapêuticas. O desenvolvimento desta 
veneração local traduziu-se na construção da ermida, complementada 
pelas casas do ermitão e dos romeiros e por um chafariz alimentado 
pela fonte santa.

O pequeno templo caracteriza-se pela grande depuração arquitetónica 
da sua estrutura chã, interpretação vernacular dos modelos barrocos, 
pontuada por elementos decorativos de linguagem rococó. O interior 
reflete igualmente esta singeleza formal, sendo na capela-mor que se 
revela maior monumentalidade, com destaque para o retábulo tardio, 
de talha policromada, e para os panos murários revestidos por painéis 
de azulejo de transição do barroco joanino para o rococó.

O conjunto da ermida, dependências de apoio aos peregrinos e fonte 
configura um típico santuário mariano desta região do Alentejo, cons-
tituindo um importante referente das vivências e da religiosidade das 
populações locais.

A classificação da Ermida, Casa dos Romeiros e Fonte de Nossa 
Senhora da Graça reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei 




