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PARTE C

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Gabinete do Secretário de Estado da Cultura

Portaria n.º 306/2014

A região da Marinha Grande é sobejamente conhecida pelo seu 
vasto parque industrial, designadamente no que à indústria vidreira 
se refere, ao ponto desta se ter transformado na sua maior referência. 
A instalação da Fábrica Lusitana de Vidros, mais tarde denominada 
Angolana, insere -se já no segundo período do seu desenvolvimento, 
limitado entre 1889 e 1930, fase caracterizada pela instalação e 
modernização de muitas unidades fabris, e pela utilização da ele-
tricidade.

Fundada em 1920 pela Sociedade Vidreira Lusitana, a fábrica é 
constituída por um conjunto de estruturas distribuídas consoante 
as respetivas funções técnicas e produtivas, erguidas em tijolo, 
alvenaria e madeira, e completadas por diversos vestígios técni-
cos, como estruturas de fornos, motores e veios de transmissão, 
exemplares quase únicos de processos tecnológicos e energéticos 
já desaparecidos.

A fábrica encerrou definitivamente em meados dos anos cinquenta, 
funcionando, desde então, como armazém de várias empresas vi-
dreiras, e, mais recentemente, como oficina de restauro de objetos 
destinados ao Museu do Vidro. Foram entretanto identificadas no 
local importantes estruturas industriais atribuídas à primeira metade 
do século XX.

A classificação da Fábrica Lusitana de Vidros Angolana 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 técnico e material 
intrínseco, à sua conceção arquitetónica e urbanística, à sua exten-
são 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 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 ge-
rais do artigo 101.° do Código do Procedimento Administrativo 
e de acordo com o previsto no 27.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de 
setembro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal da Marinha 
Grande.

Assim:
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, 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 Fábrica 
Lusitana de Vidros Angolana, na Rua Eng.° André Navarro, Marinha 
Grande, freguesia e concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria, 
conforme planta constante do anexo à presente portaria, da qual faz 
parte integrante.

6 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Barreto Xavier.

  

ANEXO 

 207810282 

 Portaria n.º 307/2014
O Santuário de Nossa Senhora de Aires encontra -se classificado 

como monumento nacional (MN), conforme Decreto n.° 31 -J/2012, 
publicado no Diário da República, l.ª série, n.° 252 (suplemento), de 
31 de dezembro.

O Santuário de Nossa Senhora de Aires é um dos mais interessantes e 
destacados conjuntos barrocos alentejanos, constituindo um importante 
ponto de peregrinação na região.

O presente diploma define uma zona especial de proteção (ZEP) 
que tem em consideração a implantação dos imóveis e a sua relação 
com o local, bem como a sua proximidade e fortes ligações históricas e 
simbólicas com a pequena Ermida do Senhor Jesus do Cruzeiro, situada 
a pouca distância.

A sua fixação visa salvaguardar o santuário na sua envolvente natural, 
respeitando o entendimento e a continuidade territorial entre o mesmo, o 
território e a ermida, e garantindo as leituras de vista adequadas.

Procedeu -se à audiência dos interessados, na modalidade de con-
sulta pública, nos termos gerais do artigo 101.° do Código do Proce-
dimento Administrativo, e de acordo com o previsto no artigo 27.° 
da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 45.° do Decreto-
-Lei n.° 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos -Leis 
n.° 115/2011, de 5 de dezembro, e n.° 265/2012, de 28 de dezem-
bro.

Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Viana 
do Alentejo.

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

artigo 43.° da Lei n.° 107/2001, de 8 de setembro, conjugado com o 
disposto no n.° 1 do artigo 48.° do Decreto -Lei n.° 309/2009, de 23 de 
outubro, alterado pelos Decretos -Leis n.° 115/2011, de 5 de dezembro, e 
n.° 265/2012, de 28 de dezembro, e no uso das competências conferidas 




