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 MINISTÉRIO DA CULTURA

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 504/2011
A presente portaria procede à classificação como monumentos 

de interesse público da Fonte dos Escudeiros, também designada 
Fonte Renascentista, em Viana do Alentejo, da ponte antiga de 
São Brás do Regedouro em Évora e da Capela de Santa Cruz em 
Santo Tirso.

De acordo com os critérios e os pressupostos de classificação pre-
vistos na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases 
da política e do regime de protecção e valorização cultural, os bens 
imóveis possuidores de um relevante interesse cultural, nomeadamente 
histórico e arquitectónico, que agora se pretendem classificar, revestem-
-se de interesse público, exigindo a respectiva protecção e valorização, 
atendendo ao valor patrimonial e cultural de significado para o País, 
reflectindo valores de memória.

Assim, tendo em conta a necessidade de assegurar medidas especiais 
sobre o património cultural nacional, no quadro da obrigação do Estado 
de proteger e valorizar esse mesmo património cultural, o Governo en-
tende que os bens a classificar através desta portaria devem ser objecto 
de especial protecção.

A Fonte dos Escudeiros foi construída no século XVI, para o abasteci-
mento de água à população de Viana do Alentejo e para embelezamento 
da praça da vila.

A ponte antiga de São Brás do Regedouro, sobre a ribeira de Pera-
manca, também designada Ponte dos Ruivos, é uma ponte medieval, 
que remonta, provavelmente, ao século XIV.

A classificação da Capela de Santa Cruz, adro e espaço fronteiro 
fundamenta -se no valor arquitectónico e artístico do imóvel.

Foram cumpridos os procedimentos de audição de todos os interes-
sados previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
bem como nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, e efectuadas as consultas públicas previstas no Decreto-
-Lei n.º 181/70, de 28 de Abril.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 15.º, no artigo 18.º, no 

n.º 2 do artigo 28.º e no n.º 2 do artigo 43.º, todos da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de Setembro, e ainda no n.º 1 do artigo 78.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de Outubro, bem como no n.º 16 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 321/2009, de 11 de Dezembro, e no uso das com-
petências delegadas pela Ministra da Cultura, através do despacho 
n.º 431/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 
7 de Janeiro de 2010, manda o Governo, pelo Secretário de Estado 
da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º

Classificação

São classificados como monumento de interesse público (MIP) os 
bens imóveis a seguir identificados:

a) A Fonte dos Escudeiros, também designada Fonte Renascen-
tista da Praça da República, situada na freguesia e concelho de 
Viana do Alentejo, distrito de Évora, cuja fundamentação para a 

classificação consta do anexo I da presente portaria, da qual faz 
parte integrante;

b) A ponte antiga de São Brás do Regedouro, sobre a ribeira de Pe-
ramanca, situada na freguesia de Nossa Senhora da Tourega, concelho 
e distrito de Évora, cuja fundamentação para a classificação consta do 
anexo II da presente portaria, da qual faz parte integrante;

c) A Capela de Santa Cruz, respectivo adro e espaço fronteiro, fre-
guesia de Burgães, concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, cuja 
fundamentação para a classificação consta do anexo III da presente 
portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

Zona especial de protecção

a) É fixada a zona especial de protecção (ZEP) da Fonte dos Escudei-
ros, identificada na alínea a) do artigo anterior, que é coincidente com a 
ZEP do Castelo e Igreja de Viana do Alentejo, publicada no Diário do 
Governo, 2.ª série, n.º 150, de 30 de Junho de 1948, conforme planta 
de delimitação constante do anexo IV da presente portaria, da qual faz 
parte integrante.

b) É fixada a ZEP da ponte antiga de São Brás do Regedouro, iden-
tificada na alínea b) do artigo anterior, conforme planta de delimi-
tação constante do anexo V da presente portaria, da qual faz parte 
integrante.

c) É fixada a ZEP da Capela de Santa Cruz, identificada na alínea c) 
do artigo anterior, conforme planta de delimitação constante do anexo 
VI da presente portaria, da qual faz parte integrante.

21 de Março de 2011. — O Secretário de Estado da Cultura, Elísio 
Costa Santos Summavielle.

ANEXO I

A Fonte dos Escudeiros, também designada Fonte Renascentista da 
Praça da República de Viana do Alentejo, foi construída no século XVI, 
para o abastecimento de água à população de Viana do Alentejo e para 
embelezamento da praça da vila.

Embebida nos baixos dos antigos Paços do Concelho, utiliza o 
mármore branco e segue os cânones do Renascimento, apresentando 
dois arcos plenos, geminados, assentes em finas colunas, de capitéis 
coríntias. Dos seus elementos construtivos, o mais interessante é o 
banco -guarda, que constitui o anteparo do conjunto, profusamente 
decorado, com baixos -relevos muito interessantes, quer do ponto 
de vista artístico quer do ponto de vista iconográfico, onde se des-
tacam motivos zoo -antropomórficos, naturalistas e geométricos, 
num discurso narrativo, de difícil leitura, mas de acentuado carácter 
popular.

ANEXO II

A ponte antiga de São Brás do Regedouro, sobre a ribeira de Pera-
manca, também designada Ponte dos Ruivos, é uma ponte medieval, 
que remonta, provavelmente, ao século XIV.

Esta ponte histórica, de grande monumentalidade, é composta de 
dois arcos de volta perfeita, que se apoiam em grande talha -mar. 
O tabuleiro conserva troços de calçada original e é protegido por 
guardas altas.

Perdida a sua primitiva função, de elemento fundamental de uma 
estrutura viária, mantém -se, no entanto, a sua carga patrimonial, his-
tórica e de memória. Encontrando -se integrada num conjunto de mo-
numentos que foram alvo de cuidada intervenção, possibilita a criação 
de percursos de visita e a constituição de itinerários, proporcionando o 
conhecimento de novos sítios, numa zona de grande riqueza patrimonial 
e paisagística.

A zona especial de protecção é também uma forma de valorização não 
só do conjunto, mas da zona envolvente, proporcionando uma leitura 
adequada do mesmo.

ANEXO III

A classificação da Capela de Santa Cruz, adro e espaço fronteiro 
fundamenta -se no valor arquitectónico e artístico do imóvel e na inte-
gridade do espaço religioso, incluindo a área fronteira à Capela, onde se 
realiza a romaria do Bom Jesus e que constitui um espaço de coexistência 
entre o sagrado e o profano. A zona especial de protecção visa a protec-
ção dos valores devocional, simbólico e sócio -cultural que implicam a 
envolvente do monumento.

 Louvor n.º 274/2011
Cumpre -me o grato dever de louvar publicamente o Professor 

Délio Filipe Matias Gomes, pela sua competência profissional, 
aliada ao empenho que tem evidenciado em todos os momentos, à 
sua inexcedível lealdade, dedicação, sentido de responsabilidade e 
solidariedade.

Manifesto, assim, com muito agrado e elevado apreço, o meu sincero 
reconhecimento pessoal pelo inestimável apoio.

8 de Abril de 2011. — A Directora, Maria Isabel Rodrigues 
Mateus.

204570899 

Manifesto, assim, com muito agrado e elevado apreço, o meu sincero 
reconhecimento pessoal pelo inestimável apoio.

08 de Abril de 2011. — A Directora, Maria Isabel Rodrigues 
Mateus.

204571092 
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ANEXO IV 

 ANEXO V 
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 ANEXO VI 

  
 204570736 

 Portaria n.º 505/2011
A presente portaria procede à classificação, como monumentos de 

interesse público, do Chafariz do Rossio, no concelho de Évora da Ca-
pela de Santa Ágata no concelho de Alvito e da Igreja da Misericórdia 
de Odemira no concelho de Odemira.

De acordo com os critérios e os pressupostos de classificação pre-
vistos na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases 
da política e do regime de protecção e valorização cultural, os bens 
imóveis possuidores de um relevante interesse cultural, nomeadamente, 
histórico e arquitectónico, que agora se pretendem classificar, revestem-
-se de interesse público exigindo a respectiva protecção e valorização, 
atendendo ao valor patrimonial e cultural de significado para o País, 
reflectindo valores de memória.

Assim, tendo em conta a necessidade de assegurar medidas especiais 
sobre o património cultural nacional, no quadro da obrigação do Estado 
de proteger e valorizar esse mesmo património cultural, o Governo en-
tende que os bens a classificar através desta portaria devem ser objecto 
de especial protecção.

A construção do Chafariz do Rossio de S. Brás, datada do início 
do século XVII, contemporâneo da primitiva rede de distribuição da 
Agua da Prata, enquadra -se na constante preocupação pelo abas-
tecimento de água às populações. Situado num dos espaços mais 
característicos da cidade de Évora — o Rossio —, local de feiras e 
mercados, apresenta características artísticas maneiristas, pelo que 
se pode considerar como um dos exemplares mais interessantes e 
eruditos, localizado fora de portas, da designada arquitectura da 
água.

A capela de Santa Ágata, é um pequeno templo rural, do século 
XVI, que se tornou num local de romarias regional, tendo nas suas 
proximidades a casa dos romeiros e do ermitão que apresenta grande 

interesse patrimonial, não só pela sua arquitectura, mas também pela 
pintura mural que a reveste e pelas artes decorativas, com especial 
destaque para o frontal de altar de azulejos, de pássaros e ramagens, 
do século XVII.

A Igreja da Misericórdia de Odemira foi construída em finais do 
século XVI e situa -se em pleno centro histórico de Odemira, destacando-
-se no pequeno largo onde se insere.

Foram cumpridos os procedimentos de audição de todos os interes-
sados previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, 
bem como nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo e efectuadas as consultas públicas previstas no Decreto-
-Lei n.º 181/70, de 28 de Abril.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 15.º, no artigo 18.º, no 

n.º 2 do artigo 28.º, no n.º 2 do artigo 43.º, todos da Lei n.º 107/2001, 
de 8 de Setembro e ainda do n.º 1 do artigo 78.º do Decreto -Lei 
n.º 309/2009, de 23 de Outubro, bem como do n.º 16 do artigo 3.º 
do Decreto -Lei n.º 321/2009, de 11 de Dezembro e no uso das com-
petências delegadas pela Ministra da Cultura, através do Despacho 
n.º 431/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de 
7 de Janeiro de 2010, manda o Governo, pelo Secretário de Estado 
da Cultura, o seguinte:

Artigo 1.º

Classificação

São classificados, como Monumento de Interesse Público (MIP), os 
bens imóveis a seguir identificados:

a) O Chafariz do Rossio de S. Brás, situado na freguesia da Horta 
das Figueiras, concelho e distrito de Évora, cuja fundamentação para 
a classificação consta do anexo I à presente portaria, da qual faz parte 
integrante;

b) A Capela de Santa Ágata, também designada como Ermida 
de São Neutel, situada na freguesia de Vila Nova da Baronia, con-
celho de Alvito, distrito de Beja, cuja fundamentação para a clas-
sificação consta do anexo II à presente portaria, da qual faz parte 
integrante;

c) A Igreja da Misericórdia de Odemira, freguesia de S. Salvador, 
concelho de Odemira, distrito de Beja, cuja fundamentação para a 
classificação consta do anexo III à presente portaria, da qual faz parte 
integrante.

Artigo 2.º

Zona especial de protecção

a) É fixada a zona especial de protecção (ZEP) do Chafariz do Rossio 
de S. Brás, identificado na alínea a) do artigo anterior, conforme planta 
de delimitação constante do anexo IV à presente portaria, da qual faz 
parte integrante.

b) É fixada a zona especial de protecção (ZEP) da Capela de 
Santa Ágata, também designada como Ermida de São Neutel, 
identificada na alínea b) do artigo anterior, conforme planta de 
delimitação constante do anexo V à presente portaria, da qual faz 
parte integrante.

c) É fixada a zona especial de protecção (ZEP) da Igreja da Miseri-
córdia de Odemira, identificada na alínea c) do artigo anterior, conforme 
planta de delimitação constante do anexo VI à presente portaria, da qual 
faz parte integrante.

8 de Abril de 2011. — O Secretário de Estado da Cultura, Elísio 
Summavielle.

ANEXO I

A construção do Chafariz do Rossio de S. Brás, datada do início do 
século XVII, provavelmente substituindo um anterior, contemporâneo da 
primitiva rede de distribuição da Agua da Prata, enquadra -se na constante 
preocupação pelo abastecimento de água às populações.

Situado num dos espaços mais característicos da cidade de Évora — o 
Rossio —, local de feiras e mercados, apresenta características artísti-
cas maneiristas, pelo que se pode considerar como um dos exemplares 
mais interessantes e eruditos, localizado fora de portas, da designada 
arquitectura da água.




