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 Portaria n.º 422/2013
O antiquíssimo Mosteiro de Santo Estêvão de Vilela terá sido fundado 

cerca do ano 1000, na sequência da doação deste território a D. Paio 
Guterres, instituidor do cenóbio, pelo conde D. Henrique. Inicialmente 
habitado por uma comunidade dúplice vivendo sob a Regra Beneditina, 
o mosteiro recebeu mais tarde os cónegos regrantes de Santo Agosti-
nho, unindo -se à Congregação de Santa Cruz de Coimbra em finais de 
Quinhentos e passando em 1612 para a dependência do Convento da 
Serra do Pilar. A atual igreja, setecentista, veio substituir o primitivo 
templo românico, o mesmo acontecendo em relação à casa conventual, 
reconstruída na época moderna.

Inspirado na estrutura maneirista do Mosteiro de Moreira da Maia, 
embora integrando elementos barrocos, a igreja de Vilela, antecedida 
por adro com cruzeiro, apresenta fachada seccionada por pilastras que 
definem a base das torres sineiras, de cobertura piramidal, e aberta por 
portal de verga reta coroado por volutas invertidas a eixo com o janelão 
do coro, o nicho com a imagem de Santo Agostinho e o frontão triangular, 
com cruz no vértice e óculo no tímpano. No interior, remodelado no 
século XVIII, destaca -se o retábulo -mor, de talha dourada neoclássica e 
pormenores rococó de grande qualidade, certamente reaproveitados de 
uma estrutura anterior, semelhantes aos frontais dos altares colaterais, 
e ainda alguma imaginária de boa qualidade.

O complexo conventual desenvolve -se em três alas que formam com 
a igreja um pátio central fechado, sendo que a ala mais antiga apresenta 
fachada com portal rococó profusamente decorado e brasonado, e a ala 
paralela à igreja se destaca pelo corpo central voltado para o pátio, mais 
saliente, rasgado ao nível do andar superior por uma galeria aberta por 
cinco arcos redondos e antecedida por escadaria de lanços convergentes.

No Mosteiro de Santo Estêvão de Vilela unem -se as valias arquitetó-
nicas (ainda que hoje em dia limitadas ao período subsequente às recons-
truções da época moderna, estendendo -se até à segunda metade do século 
XIX) ao superior interesse da sua história, destacando -se a remota funda-
ção, datada dos primórdios do Condado Portucalense e portanto anterior 
à Nacionalidade, e a sua ligação aos Cónegos Regrantes de Santa Cruz, 
que aqui se terão instalado antes mesmo da fixação em Coimbra, e de 
cuja congregação constitui hoje o único mosteiro no concelho de Paredes.

A classificação da Igreja e do antigo Mosteiro de Santo Estêvão de 
Vilela 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 sim-
bólico ou religioso, 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 (ZEP) tem em consideração a topografia 
e o enquadramento paisagístico do monumento, bem como a unidade 
coesa composta por este e pelo núcleo edificado que se desenvolve junto 
ao adro, mantendo forte ligação ao antigo complexo monástico, e a sua 
fixação visa assegurar a integridade da envolvente e as perspetivas de 
contemplação.

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 no artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de 
outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.º 115/2011, de 5 de dezembro, 
e n.º 265/2012, de 28 de dezembro.

Foi igualmente promovida a audiência prévia da Câmara Municipal 
de Paredes.

Assim:
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 pelos Decretos -Leis n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e 
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 1.º
Classificação

São classificados como monumento de interesse público a Igreja e o 
antigo Mosteiro de Santo Estêvão de Vilela, no lugar do Mosteiro, fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes, distrito do Porto, conforme planta 
constante do anexo à presente portaria, da qual 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 constante do anexo à presente portaria, da 
qual faz parte integrante.

24 de junho de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

  
 15092013 

 Portaria n.º 423/2013
A Estação Arqueológica de São João de Perrelos corresponde a um 

conjunto monumental que integra o Castro de São Miguel, um núcleo de 
estruturas romanas e uma necrópole medieval, ocupando, no seu todo, 
uma área alargada de grande sensibilidade patrimonial.

O castro, localizado na parte mais elevada do Monte de São Miguel, 
com boas condições de defesa e de domínio visual da envolvente, foi 
datado da Idade do Ferro e apresenta ainda várias estruturas à superfície, 
incluindo quatro linhas de talude e vestígios de uma muralha.

A cerca de 300 metros a sudeste do povoado foram detetadas, dis-
tribuídas por plataformas, algumas estruturas do período romano que 
deverão corresponder a uma villa, incluindo a parte habitacional e o 
hipocausto de um eventual conjunto termal mais amplo.

Mais a sul do núcleo romano foram identificadas cinquenta e nove 
sepulturas pertencentes a uma necrópole medieval com caraterísticas que 
remetem para o período entre os séculos IX e XIII. Presume-se, ainda, 
que este núcleo de sepulturas estaria associado ao edifício que deu origem 
à capela existente no local, da invocação de São João de Perrelos.

A importância da Estação Arqueológica de São João de Perrelos relacio-
na-se, sobretudo, com a existência de núcleos de vestígios com diferentes 
cronologias, permitindo uma leitura diacrónica da ocupação do território.

A classificação da Estação Arqueológica de São João de Perrelos 
reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro, relativos à conceção arquitetónica, urbanística e paisagística 
do bem, à sua importância do ponto de vista da investigação histórica e 
arqueológica 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 vi-
vências e do que representa para a memória coletiva, são fixadas restrições.

A zona especial de proteção teve em consideração o enquadramento pai-
sagístico do sítio e a sensibilidade arqueológica da sua envolvente, e a sua 
fixação visa salvaguardar eventuais vestígios arqueológicos, bem como as 
perspetivas de contemplação. É fixada uma restrição de caráter preventivo.

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, alterado pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, de 5 de dezembro, 
e n.º 265/2012, de 28 de dezembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão.



Diário da República, 2.ª série — N.º 122 — 27 de junho de 2013  20361

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 pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, de 5 de 
dezembro, e 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 1.º
Classificação

1 - E classificada como sítio de interesse público a Estação Arqueoló-
gica de São João de Perrelos, nas freguesias de Delães, Ruivães, Oliveira 
(São Mateus) e Castelões, concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito 
de Braga, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da 
qual faz parte integrante.

2 - Nos termos das alíneas b), c) e d) v) 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, são 
fixadas as seguintes restrições:

a) Toda a área classificada é considerada zona non aedificand;
b) Qualquer tipo de trabalhos que envolva a afetação do solo deverá 

ser antecedido de sondagens arqueológicas;
c) Todos os bens imóveis devem suscitar o exercício do direito de 

preferência em caso de venda ou dação em pagamento.

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 faz 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, alterado pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, de 
5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, qualquer tipo de trabalhos 
que envolva a afetação do solo deverá ter acompanhamento arqueológico.

24 de junho de 2013. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

ANEXO 

  
 15132013 

 Portaria n.º 424/2013
A cidade de Eburobrittium corresponderá à capital da civitas da mesma 

designação, unidade político-administrativa romana, cuja localização 
exata permaneceu longo tempo incógnita, desde que o autor e naturalista 
latino Plínio-o-Velho (século I) a situou entre Collipo (Leiria) e Olisipo 
(Lisboa) e até estudos da segunda metade do século XX a terem posi-
cionado numa aérea de encosta suave e de planície então banhadas pela 
Lagoa de Óbidos, ainda navegável. A associação dos vestígios romanos 
encontrados neste local a Eburobrittium é suportada por estudos terri-
toriais fundamentados em elementos epigráficos e viários e em fontes 
clássicas, bem como pela presença de edifícios públicos da área central 
da cidade que parecem adequar-se às descrições existentes.

Do conjunto arquitetónico, cujos limites estão apenas parcialmente 
identificados, destaca-se o fórum de consideráveis dimensões, traçado se-
gundo as proporções de Vitrúvio, do qual foram reconhecidas onze estru-
turas pertencentes à zona comercial e dois conjuntos de sapatas pertencen-
tes a uma basílica de dois tramos e a um pórtico, elementos típicos da zona 
administrativa, para além de uma sala compartimentada na mesma área.

A par do fórum regista-se a existência de um conjunto termal de 
apreciável monumentalidade, elemento imprescindível da sociabilidade 
romana, do qual foi escavada a área dos banhos quentes, constituída pelo 
laconicum, hipocaustum e praefurnium. Foram também encontradas 
áreas residenciais com casas de pátio central a sul do fórum, bem como 
diversas infraestruturas públicas, incluindo uma cloaca de expressivas 
dimensões, localizada sob um eixo viário que aparentemente correspon-
derá ao decumanus maximus da cidade.

O espólio recolhido no sítio é relativamente abundante, dele constando 
fragmentos cerâmicos, especialmente de terra sigillata sud-gálica e 
hispânica, alguns profusamente decorados, a par de peças metálicas e de 
outras executadas com pasta de vidro, permitindo assumir que a cidade 
faria parte das rotas das importações do Império.

À luz dos dados recolhidos até ao momento, é possível afirmar que 
a Cidade Romana de Eburobrittium teria sido construída ex-novo, pro-
vavelmente na época de Augusto, sendo posteriormente promovida a 
município e mantendo-se ocupada até à segunda metade do século V.

A importância e extensão das ruínas postas a descoberto até ao momento 
permite uma leitura da cidade que, embora provisória, é bem reveladora da 
importância e valor patrimonial deste conjunto urbanístico, cuja localiza-
ção, junto à Lagoa de Óbidos, lhe permitiu funcionar como porto comercial, 
ponto de escoamento dos produtos agrícolas e minerais locais, testemunho 
da distribuição do povoamento romano nesta faixa do litoral português e 
o desenvolvimento da região no contexto do Império Romano peninsular.

A classificação da Cidade Romana de Eburobrittium reflete os cri-
térios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, 
relativos ao interesse do bem como testemunho notável de vivências ou 
factos históricos, ao seu valor estético, técnico e material intrínseco, à 
sua conceção arquitetónica, urbanística e paisagística, à sua extensão 
e ao que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva, à sua 
importância do ponto de vista da investigação histórica e arqueológica 
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, são fixadas 
restrições.

A zona especial de proteção teve em consideração a necessidade de 
compreensão da paisagem envolvente do sítio enquanto entidade sujeita 
a contínuos processos evolutivos, assegurando-lhe um desenvolvimento 
sustentável que tenha em conta as suas características específicas, a sua 
qualidade cenográfica e o património nela existente. A sua fixação visa 
a proteção dos vestígios romanos expostos, a salvaguarda de áreas de 
elevado potencial arqueológico e a valorização do contexto no qual se 
inserem as ruínas de Eburobrittium, nomeadamente no que respeita às 
perspetivas de contemplação do conjunto, integrando ainda uma zona 
non aedificandi que tem por base a área escavada e as suas possíveis 
zonas de expansão, deduzidas em função das condicionantes topográficas 
e dos princípios urbanísticos da época romana.

São igualmente fixadas restrições relativamente à zona especial de 
proteção.

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, alterado pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, de 5 de dezembro, 
e n.º 265/2012, de 28 de dezembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Óbidos.
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 pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, de 5 de 
dezembro, e 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 




