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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.

ANEXO 

  
 10892013 

 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, 
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relativos ao valor estético, técnico e material intrínseco do bem, à sua 
conceção arquitetónica e paisagística, à sua extensão e ao que nela se 
reflete do ponto de vista da memória coletiva e à sua importância do 
ponto de vista da investigação histórica ou científica.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a implantação 
do imóvel na paisagem rural do rio Nabão e as relações que estabelece 
com a natureza circundante, e a sua fixação visa salvaguardar os elemen-
tos arquitetónicos e funcionais no seu enquadramento natural, conferindo-
-lhes importância ecológica e patrimonial, e assegurando as perspetivas 
de contemplação e a conservação da bacia visual na qual se integram.

Foram cumpridos os procedimentos de audição dos interessados, 
previstos no artigo 27.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, e nos arti-
gos 25° e 45° 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 

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

Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Açude da Fá-
brica de Fiação de Tomar, em Tomar, freguesia de Santa Maria dos Olivais, 
concelho de Tomar, distrito de Santarém, conforme planta de delimitação 
constante do anexo à presente portaria e que desta faz parte integrante.

Artigo 2°

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.

ANEXO 

  
 10972013 

 Agência para a Modernização Administrativa, I. P.

Aviso (extrato) n.º 6160/2013

Por despacho do conselho diretivo da Agência para a Modernização 
Administrativa, I. P., e nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º 
da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por força do 
n.º 2 do artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, torna-
-se público que Cláudia Patrícia Marques dos Santos Vieira Portas, 
concluiu com sucesso o período experimental, na carreira/categoria 
de Técnico Superior, tendo -lhe sido atribuída a classificação final 
de 14,8 valores.

3 de maio de 2013. — O Diretor do Gabinete Jurídico da AMA, I. P., 
Paulo Manuel Múrias Bessone Mauritti.

206943072 

 Aviso (extrato) n.º 6161/2013

Por despacho do conselho diretivo da Agência para a Moderni-
zação Administrativa, I. P., e nos termos do disposto no n.º 6 do 
artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, aplicável por 
força do n.º 2 do artigo 73.º do Regime do Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 
torna -se público que Josefina Maria Monteiro Silva Lopes Ramalho, 
concluiu com sucesso o período experimental, na carreira/categoria 
de Técnico Superior, tendo -lhe sido atribuída a classificação final 
de 16,3 valores.

3 de maio de 2013. — O Diretor do Gabinete Jurídico da AMA, I. P., 
Paulo Manuel Múrias Bessone Mauritti.

206942968 

 Direção-Geral do Património Cultural

Declaração de retificação n.º 569/2013

Retificação do anúncio n.º 13584/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro de 2012 — Pro-
jeto de Decisão relativo à classificação como monumento de 
interesse público (MIP) da Quinta de São Cristóvão da Por-
tela, freguesia de Vila de Punhe, concelho e distrito de Viana 
do Castelo, e à fixação da respetiva zona especial de proteção 
(ZEP).

Por ter saído com inexatidão o anúncio n.º 13584/2012, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 17 de outubro de 2012, 
procede -se, através da presente declaração, à retificação do então 
publicado:

1 — Assim, onde se lê:

«2 — Foi aprovada a seguinte restrição:
Face à abundância de vestígios castrejos, [...] quaisquer interven-

ções que impliquem alterações no subsolo deverão ser objeto de 
diagnóstico arqueológico.»

deve ler -se:

«2 — Foram aprovadas as seguintes restrições:

a) Face à abundância de vestígios castrejos, à existência de ocupa-
ções medievais e à proximidade com o Castro do Santinho/Roques, 
será obrigatório o diagnóstico arqueológico prévio na área do Castro 
do Cotorinho;

b) Deverá haver acompanhamento arqueológico na restante área 
a classificar.»

2 — Publica -se nova planta de delimitação que substitui a anterior-
mente publicada.

29 de abril de 2013. — A Diretora -Geral, Isabel Cordeiro. 




