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ANEXO 

 10702013 

 Portaria n.º 267/2013
A Casa Aristides Ribeiro, ou Casa do Passal, foi desenhada e  construída 

entre 1949 e 1951 pelo arquiteto Viana de Lima, um dos principais di-
vulgadores e intérpretes nacionais dos princípios da Nova Arquitetura 
desenvolvidos por Le Corbusier em 1926. O imóvel constitui uma peça 
incontornável para a história da arquitetura modernista em Portugal, para 
além de constituir um importante testemunho da obra de Viana de Lima.

Organizada em três pisos, a moradia tenta integrar todos os conceitos 
definidores da arquitetura modernista de matriz corbusiana, como a 
planta de desenvolvimento independente da estrutura, que (apesar dos 
condicionalismos colocados pelas reduzidas dimensões do lote) per-
mitiu ao arquiteto a distribuição assimétrica e escalonada dos terraços 
e varandas, a consequente fachada aberta para o exterior através de 
plataformas recuadas e grandes vãos envidraçados, alguns dos quais 
desenvolvidos na horizontal, o sistema de pilotis do piso intermédio e 
até a aproximação ao conceito de “cobertura -jardim”, procurando -se, 
na sua impossibilidade, a ilusão de um telhado plano e a distribuição 
regular de terraços.

Integrando -se harmoniosamente na envolvente urbana, onde predo-
minam as moradias ou prédios residenciais de pequenas dimensões, a 
Casa Aristides Ribeiro destaca -se pela sua qualidade estética e interesse 
formal. É ainda de realçar o elevado grau de integridade das soluções 
construtivas e materiais originais, bem como a presença do mobiliário 
desenhado por Viana de Lima, que contribui para a manutenção de um 
verdadeiro ambiente de época, constituindo ainda um bom exemplo de 
funcionalidade e intemporalidade.

A classificação da Casa Aristides Ribeiro reflete os critérios constantes 
do artigo 17.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao caráter 
matricial do bem, ao génio do respetivo criador, ao seu valor estético, 

técnico e material intrínseco, à sua conceção arquitetónica e urbanística 
e à sua importância do ponto de vista da investigação histórica.

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

Procedeu -se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais 
do artigo 101.° do Código do Procedimento Administrativo e de acordo 
com o previsto no artigo 25.° do Decreto -Lei n.° 309/2009, de 23 de 
outubro, alterado pelos Decretos -Lei n.° 115/2011, de 5 de dezembro, 
e n.° 265/2012, de 28 de dezembro.

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

artigo 15.°, no n.° 1 do artigo 18.° e no n.° 2 do artigo 28.° da Lei 
n.° 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o disposto no n.° 2 do 
artigo 30.° do Decreto -Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro, e no uso 
das competências conferidas pelo n.° 11 do artigo 10.° do Decreto -Lei 
n.° 86 -A/2011, de 12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de 
Estado da Cultura, o seguinte:

Artigo único
Classificação

É classificada como monumento de interesse público a Casa Aristides 
Ribeiro, na Rua Vitorino Damásio, 120, Porto, freguesia de Paranhos, 
concelho e distrito do Porto, conforme planta constante do anexo à 
presente portaria, da qual é parte integrante.

29 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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ANEXO 

 10682013 

 Portaria n.º 268/2013
O Sítio Arqueológico da Granja dos Serrões integra um con-

junto de vestígios de grande valor patrimonial e natural, onde 
os testemunhos arqueológicos surgem intrinsecamente ligados às 
características geológicas do local, caracterizado por um Campo 
de Lapiás - classificado como Património Natural - associado ao 
coberto arbustivo e arbóreo representativo da vegetação espontânea 
da região, com reconhecido interesse do ponto de vista paisagístico 
e científico.

Conhecido desde longa data pelo seu grande potencial arqueológico, 
o sítio da Granja dos Serrões tem sido sujeito a diversas formas de 
degradação, designadamente as resultantes da atividade agrícola e da 
exploração das pedreiras limítrofes.

A singularidade deste sítio arqueológico deriva da articulação dos 
elementos epigráficos e arqueológicos, cujo valor científico é in-
questionável no domínio do estudo e compreensão do quotidiano 
da Lusitânia romana. Aqui foi recolhido um significativo acervo de 
inscrições romanas que se presume possam estar associadas aos ves-
tígios de um templo dedicado a Júpiter, bem como a um mausoléu de 
grandes dimensões.

Na Granja dos Serrões foram igualmente identificadas as estruturas 
de uma villa romana, das quais se destaca pelo seu excelente estado 
de conservação, os vestígios da pars rústica, para além dos vestígios 
de pavimentos de mosaicos da pars urbana, e dos testemunhos da sua 
manufatura, e de uma estrutura defensiva de dimensões assinaláveis, já 
de época baixo imperial.

A identificação de uma sepultura de incineração romana datável 
do século I a. C. e de uma necrópole de inumação alto-medieval 
reforçam a importância deste sítio arqueológico como marco deter-
minante da estruturação do território envolvente ao longo de uma 
larga diacronia.

A classificação do Sítio Arqueológico da Granja dos Serrões 
reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de setembro, relativos ao interesse do bem como testemunho 
simbólico ou religioso, ao seu valor estético, técnico e material 
intrínseco, à sua conceção arquitetónica e paisagística, à sua 
importância do ponto de vista da investigação histórica e cien-

tífica e às circunstâncias suscetíveis de acarretarem diminuição 
ou perda da sua perenidade ou integridade. Tendo em vista a 
necessidade de manter o sítio como testemunho de vivências 
e do que representa para a memória coletiva, aplicam-se as 
seguintes restrições:

a) Na Área A, apenas serão autorizadas intervenções de investigação 
e valorização científicas;

b) Na Área B, qualquer operação urbanística deve ser precedida por 
uma ação arqueológica de diagnóstico prévio.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a área de 
ocupação e a unidade paisagística do sítio, incluindo uma formação cár-
sica de grande importância geomorfológica e evidente vulnerabilidade, 
bem como um conjunto muito diversificado de estruturas arqueológicas, 
e a sua fixação visa assegurar a salvaguarda do conjunto patrimonial, 
o seu enquadramento e as perspetivas de contemplação. São aplicadas 
as seguintes restrições:

a) Na Área C, apenas serão autorizadas intervenções de investigação 
e valorização científicas;

b) Na Área D, qualquer operação urbanística deve ter acompanha-
mento arqueológico.

Procedeu-se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais 
do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo e de acordo 
com o previsto nos artigos 25.º e 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 
23 de outubro.

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, e no uso das com-
petências 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

1 — É classificado como sítio de interesse público o Sítio 
Arqueológico da Granja dos Serrões, em Granja dos Serrões, fre-
guesia de Montelavar, concelho de Sintra, distrito de Lisboa, con-
forme planta constante do anexo à presente portaria, da qual é parte 
integrante.

2 - Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 54.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 115/2011, 
de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, aplicam-se as 
seguintes restrições:

a) Na Área A, onde se incluem os vestígios da villa romana, da ne-
crópole romana, da necrópole alto-medieval, da estrutura defensiva 
baixo-imperial e a área do presumível templo consagrado a Iupiter, 
apenas serão autorizadas intervenções de investigação e valorização 
científicas;

b) Na Área B, que corresponde à atual povoação da Granja dos Ser-
rões, qualquer operação urbanística deve ser precedida por uma ação 
arqueológica de diagnóstico prévio.

Artigo 2.º

Zona especial de proteção

1 — É fixada a zona especial de proteção do sítio referido no artigo 
anterior, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da 
qual é parte integrante.

2 — Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 43.º do Decreto-Lei 
n.º 309/2009, de 23 de outubro, aplicam-se as seguintes restrições:

a) Na Área C, que integra o campo de lapiás (classificado como 
monumento natural), incluindo parte de necrópole de incineração ro-
mana, a jazida de Monte da Macieira e a estação paleolítica de Terra 
das Cenouras, apenas serão autorizadas intervenções de investigação e 
valorização científicas;

b) Na Área D, face às reduzidas ocorrências inventariadas, qualquer 
operação urbanística deve ter acompanhamento arqueológico.

29 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.




