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ANEXO 

 13752013 

 Portaria n.º 387/2013
O Mosteiro do Santo Sepulcro, também designado por Mosteiro 

das Águas Santas, fica localizado na Quinta do Mosteiro, correspon-
dente à antiga cerca monástica. A fundação do cenóbio, remontando 
ao século XII e ao início da nacionalidade, esteve relacionada com o 
estabelecimento da Ordem do Santo Sepulcro em Portugal por intermé-
dio de D. Teresa, mulher do Conde D. Henrique, que decidiu sediar um 
mosteiro dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, a primeira casa da Ordem 
na Península Ibérica, na antiga Vila Nova de Penalva.

As dependências monacais foram posteriormente transformadas em 
habitações, configurando uma tradicional casa de pátio fechado, sobra-
dada, com balcão e escadaria em pedra no piso superior e lojas, currais 
e tulhas no piso térreo. A igreja, de reduzidas dimensões, manteve as 
suas caraterísticas originais, com portal definido por duas arquivoltas de 
volta perfeita com impostas salientes e cruz da Ordem do Santo Sepulcro, 
sendo que no interior a nave única se articula com a capela -mor através 
de um arco triunfal quebrado. Conservam -se ainda, nas antigas estruturas 
conventuais, várias marcas epigráficas, e há notícia da existência, sob 
a nave, de sepulturas antropomórficas. O acesso ao conjunto edificado 
é feito através de uma calçada tardo -medieval, assinalando -se ainda, 
nas proximidades, uma ponte sobre o rio Dão possivelmente coeva da 
fundação do mosteiro.

A classificação do Mosteiro do Santo Sepulcro, ou Mosteiro das Águas 
Santas, reflete os critérios constantes do artigo 17.° da Lei n.° 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, 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 localização 
sobranceira do conjunto edificado e o ambiente de caraterísticas rurais, 
liberto de dissonâncias, no qual se insere, bem como a presença marcante 
do rio Dão, e a sua fixação visa assegurar o seu enquadramento paisagís-
tico, as perspetivas de contemplação e a bacia visual em que se integra.

Procedeu -se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais 
do artigo 101.° do Código do Procedimento Administrativo e de acordo 
com o previsto no artigo 25.° 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.

Foi igualmente promovida a audiência prévia da Câmara Municipal 
de Penalva do Castelo.

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, conjugado com o 
disposto no n.° 2 do artigo 30.° 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 
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.º
Classificação

É classificado como monumento de interesse público o Mosteiro do 
Santo Sepulcro, ou Mosteiro das Águas Santas, na Quinta do Mosteiro, 
freguesia de Trancoselos, concelho de Penalva do Castelo, distrito de 
Viseu, 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.

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

ANEXO 

  
 13772013 

 Portaria n.º 388/2013
A Escola Primária do Cedro, projetada pelo arquiteto Fernando Távora 

e erguida em 1958-60, representa um dos contributos pioneiros para o 
desenvolvimento da arquitetura contemporânea em Portugal, na sequên-
cia do 1.º Congresso Nacional de Arquitetura de 1948 e da progressiva 
adoção das teses modernistas. A sua conceção reflete bem a busca de 
Távora, constante ao longo da sua obra, de uma arquitetura “natural” e 
orgânica, harmonizadora do espaço onde se insere e de elevada respon-
sabilidade social, bem como o destacado papel do arquiteto no decorrer 
do Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa de 1955-57.
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Perfeitamente integrada na malha regular do Bairro da Quinta do 
Cedro, de construção coeva, a escola organiza-se em torno do amplo 
corpo da sala polivalente, a partir da qual se desenvolvem os volumes 
das salas de aula distribuídos em dois núcleos e abertos sobre os recreios 
e o pequeno parque anexo. O projeto joga com as distintas escalas dos 
edifícios, remetendo por vezes para a influência de Alvar Aalto, e com a 
fusão entre a linguagem moderna e os elementos tradicionais, assumindo 
aqui o lugar de cruzamento entre a arquitetura vernacular e a arquitetura 
internacional de cunho modernista. A soma das diversas tendências con-
figura um edifício de escala humanizada, em diálogo com o bairro onde 
se implanta e com os seus condicionamentos concretos, constituindo uma 
das obras mais exemplares do percurso de Fernando Távora.

A classificação da Escola Primária do Cedro 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 génio do respetivo criador, ao seu valor 
estético, técnico e material intrínseco e à sua conceção arquitetónica e 
urbanística.

A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a implantação 
da Escola Primária do Cedro e a sua envolvente urbanística, e a sua 
fixação visa salvaguardar a coerência arquitetónica deste enquadramento 
e a correta leitura visual do imóvel.

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 Vila Nova de Gaia.

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 de-
zembro, 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

É classificada como monumento de interesse público a Escola 
Primária do Cedro, na Rua Rui de Pina, Vila Nova de Gaia, fregue-
sia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia, 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.

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

  
 13782013 

 Portaria n.º 389/2013
O Pavilhão do Rádio, do Instituto Português de Oncologia de Lisboa 

Francisco Gentil, projetado pelo arquiteto Carlos Chambers Ramos e 
inaugurado em 1933, fazia parte de um conjunto de edifícios hospita-
lares nunca integralmente concretizados. De acordo com a evolução do 
estilo pessoal de Carlos Ramos em direção ao racionalismo germânico 
de Walter Gropius e da Bauhaus, o Pavilhão do Rádio constitui um 
dos poucos exemplares arquitetónicos de cariz funcionalista da sua 
época, evidenciando-se a pureza racional da sua volumetria de linhas 

depuradas, sem quaisquer cedências aos alfabetos decorativistas da 
linguagem déco.

Para além da sua arquitetura modernista, esta construção foi igual-
mente pioneira por se tratar da primeira instalação europeia desenhada 
para obedecer às diretrizes estabelecidas no II Congresso Internacional 
de Radiologia de Estocolmo de 1928. A sua planificação contou tam-
bém com os exemplos dos principais centros oncológicos e complexos 
hospitalares da Europa, de cujo estudo Carlos Ramos retirou sobretudo 
a lição da conformidade entre forma e função. O edifício afirma a 
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