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 Portaria n.º 282/2013

A Capela de Nossa Senhora de Porto Salvo fica situada numa antiga 
área rural, hoje integrada no núcleo urbano, em implantação destacada 
que proporciona ampla visão da barra do Tejo. A sua presença neste 
local, servindo de guia para os navegantes, atraiu desde sempre os 
donativos dos pescadores e marinheiros de Lisboa, que muito engran-
deceram o seu interior. Data do século XVI a construção da primeira 
capela, demolida em 1670 e reconstruída a partir do mesmo ano. Entre 
1734 e o final do século XVIII decorreram importantes campanhas 
de decoração do templo, que recebeu revestimentos azulejares, telas 
e talha barroca.

A capela atual, rodeada por adro murado, é antecedida por alpendre 
destinado a albergar os romeiros. Na fachada sobressai o revestimento 
de azulejos barrocos setecentistas de grande qualidade, conjugando 
composições ornamentais, assinadas por Policarpo de Oliveira Bernar-
des, e painéis figurativos, representando milagres alusivos ao orago. 
Ainda no exterior merece destaque o cruzeiro de pedra, datado de 1759, 
proveniente do Sítio dos Moinhos, na estrada Porto Salvo — Oeiras, 
que foi transportado para o interior da capela em 1918, e mais tarde 
colocado no adro.

No interior existem igualmente belos silhares de azulejos azuis e 
brancos, onde se incluem algumas figurações raras, encimados por telas 
com molduras em talha dourada e policromada datadas da campanha 
de 1740 e atribuíveis ao pintor António da Silva. Na capela-mor, os 
azulejos estão datados de 1734 e pertencem à parceria Bartolomeu 
Antunes — Nicolau de Freitas. O interessante retábulo-mor seiscentista, 
com estrutura maneirista e algumas soluções decorativas proto-barrocas, 
é em talha dourada e policromada.

A classificação da Capela de Nossa Senhora de Porto Salvo, incluindo 
o adro e cruzeiro, 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 ou religioso, ao seu interesse 
como testemunho notável de vivências e factos históricos, ao seu valor 
estético, técnico e material intrínseco e à sua conceção arquitetónica, 
urbanística e paisagística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a envolvente 
urbano-rural constituída pelo núcleo antigo de Porto Salvo, bem como a 
implantação destacada do imóvel, e a sua fixação visa salvaguardar os 
nexos patrimoniais, a dignidade do enquadramento e a visão do conjunto 
a partir de várias tomadas de vista.

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 Capela 
de Nossa Senhora de Porto Salvo, incluindo o adro e cruzeiro, na 
Rua Conde de Rio Maior, Porto Salvo, freguesia de Porto Salvo, 
concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, conforme planta de deli-
mitação 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.

29 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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O Solar do Souto representa um interessante exemplar da casa nobre 

da região de Celorico de Basto, com implantação dominante na paisa-
gem circundante. As primeiras referências conhecidas à propriedade 
datam do século XVII, tendo a casa sofrido várias campanhas de obras 
ao longo do tempo, das quais as mais importantes datam da segunda 
metade de Oitocentos.

O conjunto edificado, tanto no que respeita à planta como aos alçados, 
tendencialmente horizontais, revela alguma proximidade com a arquite-
tura religiosa conventual. No interior merecem destaque as dependências 
do piso nobre, com alguns elementos decorativos de interesse, como 
tetos de caixotões de madeira e pinturas em trompe -l’ -oeil. A capela 
conserva um retábulo neoclássico e alguma imaginária.

O solar integra ainda um magnífico jardim de buxo e camélias, pon-
tuado por lagos e árvores seculares de grande porte, que constitui um 
dos afamados “Jardins de Basto”.

A classificação do Solar do Souto e jardins 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 valor estético, técnico e material 
intrínseco, à sua conceção arquitetónica e paisagística e à sua extensão 
e ao que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva.

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 
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12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Cultura, 
o seguinte:

Artigo único
Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Solar do 
Souto e jardins, em Vilar, freguesia de Basto (São Clemente), concelho 
de Celorico de Basto, distrito de Braga, conforme planta constante do 
anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante.

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

ANEXO 

  
 11082013 

 Portaria n.º 284/2013
A Capela do Senhor do Calvário é uma construção de finais do 

século XVI, provavelmente erguida pela irmandade da Misericórdia 
a par da criação da procissão dos Passos, da qual o pequeno templo 
constituía estação obrigatória. A capela, assente sobre alto pódio ao qual 
se acede por escadaria, imita, num curioso anacronismo, uma edificação 
românica em aparelho rústico, com fachada rasgada por portal em arco 
de volta perfeita e púlpito exterior.

No interior destaca-se o singelo retábulo em talha dourada que en-
quadra uma tábua seiscentista representando o Calvário, completada 
por um Cristo Crucificado em madeira, e o teto de caixotões, também 
em talha dourada, com painéis figurando os Quatro Evangelistas, de 
execução tardia.

A classificação da Capela do Senhor do Calvário reflete os critérios 
constantes do artigo 17.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, relativos 
ao caráter matricial do bem, ao seu interesse como testemunho simbólico 
ou religioso, ao seu valor estético, técnico e material intrínseco e à sua 
conceção arquitetônica e urbanística.

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

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

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

tigo 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, alterado pelo Decreto-Lei 
n.° 265/2012, de 28 de dezembro, 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 Capela do 
Senhor do Calvário, na Rua 1.° de Dezembro, em Seia, freguesia e 
concelho de Seia, distrito da Guarda, conforme planta constante do 
anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante.

29 de abril de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.
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 Portaria n.º 285/2013
A Real Fábrica de Fiação de Tomar foi construída na última década de 

Setecentos por Jácome Ratton e Timótheo Verdier, dois industriais france-
ses, tendo assumido particular relevância no desenvolvimento económico 
da região no limiar da contemporaneidade. Tratou -se da primeira fábrica 
em Portugal a utilizar a máquina a vapor, bem como do primeiro filató-
rio de algodão no país, utilizando inovações produzidas pela tecnologia 
britânica, como o water -frame, sendo ainda o primeiro espaço industrial 
a introduzir iluminação elétrica nas suas instalações. Considerada uma 
singularidade do processo industrial português, é um excelente exemplar da 
primeira geração de fábricas hidráulicas europeias e americanas. O açude 
que a servia foi levantado em 1789, no local da antiga ponte da Granja, 
destinando -se ao represamento das águas do rio Nabão para produção da 
energia hidráulica que devia acionar as máquinas de fiação e cardagem.

Assente no leito fluvial rochoso, e detendo uma notável integração 
paisagística, o açude consiste numa muralha angular disposta entre as duas 
margens, formada por dois lanços desiguais, e completada pelo canal que 
conduzia a água para a fábrica, com abertura regulada por cinco adufas. No 
lanço menor da muralha ficavam as comportas de descarga do açude. Esta 
estrutura possibilitou a introdução da energia elétrica nas suas instalações 
fabris, precedendo o futuro uso da eletricidade como força motriz.

A classificação do Açude da Fábrica de Fiação de Tomar reflete os 
critérios constantes do artigo 17.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, 




