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Preservar o património exige uma atenção constante e uma ação continuada que nunca está completa. Uma 
tal incompletude pode frustrar as expectativas dos menos avisados, mas para quem está familiarizado com os 
contextos culturais e históricos do património, particularmente do património edificado, com os seus usos e fun-
cionalidades, e com o seu comportamento ao longo do tempo, esse sentimento é encarado com naturalidade. 

A preservação de edifícios e de monumentos tem uma presença tão forte ao longo de séculos que a podemos 
encarar como mais um uso do património, de natureza técnica e científica. Nela se inscrevem práticas e recomen-
dações internacionais de cada época, modos de fazer e atitudes, o respeito por princípios teóricos e operacionais 
que sucessivas gerações renovam, em resposta à pressão, às questões e aos consensos do seu próprio tempo.

É este encadeamento incessante de ações que resgata e adapta a condição dos edifícios a diferentes finalidades 
e que os devolve às comunidades de vizinhança, aos visitantes que vêm de longe e à sociedade em geral. 

Esta é uma parte relevante do universo em que atua a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), em arti-
culação com as entidades que acompanham esta jornada – a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte, Comunidades Intermunicipais, Autarquias, Universidades, Cabidos, Comissões Fabriqueiras, 
Associações, Mecenas.

As prioridades definidas pela Direção de Serviços de Bens Culturais da DRCN incluem intervenções em patrimó-
nio arquitetónico, integrado e paisagístico e requerem uma criteriosa utilização dos fundos disponíveis. Daí, a 
importância do seu enquadramento nos objetivos estratégicos para a aplicação do próximo quadro comunitário 
de apoio na região norte, concretamente no que se refere aos Ativos Territoriais e Serviços do Turismo, de que 
o património e os equipamentos culturais são a substância e um espaço privilegiado para enfrentar a transição 
digital e energética que orientarão também os investimentos dos próximos anos. 

Preservar, intervir, reabilitar atuam sobre o património, mas pensam-se de fora para dentro porque se destinam 
às pessoas. O horizonte último deste trabalho é proporcionar lugares de cultura, de conhecimento crítico, de 
cidadania. Um trabalho que nunca acaba…

Laura Castro
Diretora Regional de Cultura do Norte
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O Estado protege e valoriza o património cultural como instrumento primacial de realização da dignidade da 
pessoa humana, objeto de direito fundamentais, meio ao serviço da democratização da cultura e esteio da inde-
pendência e da identidade nacionais1.

A região Norte tem a maior densidade patrimonial do País, com 1400 bens imóveis classificados, incluindo 5 ins-
critos na Lista do Património Mundial. Deste universo, cerca de 400 são propriedade do Estado e 56 estão afetos 
à DRCN, a que se juntam 7 museus.

Os monumentos e sítios afetos à DRCN integram o “núcleo duro” do património cultural imóvel. Suportes ba-
silares da identidade nacional e fatores de valorização do território, é hoje consensual que são também ativos 
incontornáveis no desenho das políticas de desenvolvimento.

A salvaguarda e valorização deste acervo patrimonial é uma tarefa fundamental do Estado e foi com essa missão 
que há 139 anos foi criada a Comissão dos Monumentos Nacionais, primeira instituição pública tutelada pelo 
Governo dedicada especificamente a garantir a transmissão dos monumentos histórico-artísticos às futuras ge-
rações.

A Direção Regional de Cultura do Norte é herdeira desta missão centenária na região Norte, que se concretiza 
através de duas competências fundamentais e interligadas:
 •Gerir os monumentos, conjuntos e sítios afetos e assegurar as condições para a sua fruição pelo público.
 •Propor e executar o plano regional de intervenções prioritárias em matéria de estudo e salvaguarda do 
património arquitetónico e arqueológico, bem como os programas e projetos da sua conservação, restauro e 
valorização.

O documento que agora se apresenta parte de um diagnóstico das necessidades mais prementes nos imóveis 
afetos à DRCN e alguns imóveis classificados propriedade do Estado. As intervenções propostas respondem a 
objetivos muito diretos de preservação. É nesse sentido um plano frugal, concentrado na manutenção física. O 
património integrado tem um grande peso, explicado pelo desinvestimento crónico na conservação e restauro 
desta tipologia que, nalguns casos, está em risco de perda.

O plano pode e deve ser enriquecido na 2ª fase com propostas vocacionadas para a valorização e para a susten-
tabilidade ambiental. Instrumentos de interpretação tradicionais ou com recurso a plataformas digitais e infraes-
truturas de climatização e produção de energia autónomas, são as próximas etapas óbvias.

Embora sujeito a evolução e atualização, constitui um alicerce seguro para o planeamento das prioridades ges-
tionárias nos próximos anos, isto é, para o desenho de uma estratégia de salvaguarda e valorização a médio 
prazo.

David Ferreira
Diretor de Serviços dos Bens Culturais

1. Tarefa fundamental do Estado - nº 2 do artigo 3º da Lei 107/2001 
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Fichas das Intervenções Prioritárias
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Mosteiro feminino cisterciense de estilo maneirista com revestimentos barrocos de talha dourada, do barroco joanino. Es-
paldares do cadeiral em talha dourada, com 30 pinturas das cenas da vida de Santa Mafalda e de diversos santos. Planta 
retangular composta, com o eixo maior orientado de N. para S., tendo anexos, nos lados menores, dois retângulos opostos. 
Os lados menores opostos albergam a N. a igreja e os celeiros, a S. O conjunto desenvolve-se em torno do claustro e dois 
pátios longitudinais (de N. para S., o Pátio do Norte e o Pátio dos Comuns ou do Sul), em torno dos quais organizam-se as 
antigas celas monásticas. Igreja de corpo interior composto por três retângulos, coro, nave e capela-mor. Coro separado por 
gradeamento com longo cadeiral de espaldares revestindo todo o coro-baixo, corpo intermédio com edículas retangulares 
albergando estatuária e revestido por três tramos de arcos de volta perfeita com lunetas. Nave única mais larga, dividida em 
dois registos e ritmada pela marcação dos tramos por sistema de pilastras toscanas. Capelas colaterais arquivoltadas pouco 
profundas e com retábulos de talha dourada.

MOSTEIRO DE AROUCA
MN - Decreto 16-06-1910, DG nº 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1039
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Arouca
2051

EDIFICADO 
Pintura da fachada voltada ao terreiro                                                                                                 60 000,00 €
Substituição de janela degradada da Sacristia e pintura da porta de entrada da igreja                    5 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado da capela-mor                                                209 290,00 €
Conservação e restauro do património integrado da nave da igreja                                                   321 270,00 €
Conservação e restauro dos azulejos e bancos do Capítulo e dos retábulos do Coro               300 400,00 €
Conservação e restauro do património integrado das sacristias, portaria e oratório                  121 020,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                              1 016 980,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          720 dias

OBSERVAÇÔES
Espaço de acolhimento ao visitante concluído mas a fachada por onde se entra apresenta pintura muito degradada.

Distrito de Aveiro



 A
RQ

UI
TE

TU
RA

  R
EL

IG
IO

SA

Plano Regional de  Intervenções Prioritárias (DRCN)

12

Mosteiro beneditino masculino, barroco, com igreja de planta em cruz latina e nave única com fachada principal integrando 
duas torres sineiras e apresentando grande sobriedade estilística. Retábulos de talha dourada, de estilo barroco nacional. 
Dependências monacais desenvolvidas a S. com vestígios do claustro que seria de dois pisos, o primeiro com arcada e o 
segundo fechado com janelas de sacada. As imagens de granito constituem conjunto invulgar. A igreja possui ainda uma série 
de pedras românicas decoradas com rica temática e boa técnica, como as palmetas completas de sabor compostelano, o que 
nos sugere que a igreja românica deveria ter certa imponência. Pelos temas decorativos remanescentes, que têm paralelos na 
região e sobretudo na Sé de Braga, a primitiva construção devia datar entre os meados até ao fim do século XII.

MOSTEIRO DE SANTO ANDRÉ DE RENDUFE
IIP - Decreto nº 32 973, DG, 1ª Série, nº 175 de 18-08-1943

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1898
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Amares
2165

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação, restauro e reconstrução dos órgãos da igreja                                                                434 700,00 €
Conservação e restauro dos retábulos da igreja                                                                                 362 100,00 €
Conservação e restauro de mobiliário, teto, pintura e azulejos                                                                 243 350,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                             1 040 150,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          720 dias

OBSERVAÇÔES
São necessários trabalhos de conservação e restauro do património integrado.  

Distrito de Braga
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Arquitetura românica, de que conserva o primitivo portal. Pelo exterior subsistem outras reminiscências do templo medievo, 
nomeadamente uma torre retangular de sabor defensivo e um pano de muro do antigo alçado frontal da igreja românica. 
A grande reedificação quinhentista esteve a cargo de Mestre João. São patentes as afinidades da abóbada com a da Sé de 
Braga, de João de Castilho. No séc. XVII, a abóbada sofreu transformações. O portal é um dos mais notáveis exemplares de 
entre Douro e Minho.

IGREJA E CONVENTO DE VILAR DE FRADES
IIP - Decreto 16-06-1910, DG nº 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1053
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Braga
2176

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                269 520,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          360 dias

OBSERVAÇÔES
São necessários trabalhos de conservação e restauro do património integrado.

Distrito de Braga
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Casa nobre de planta poligonal irregular com amplo jardim formal junto à fachada posterior. Fachada principal com corpo 
principal de dois pisos, separados por friso e cornija, rasgado por vãos retilíneos, os do andar nobre com janelas de sacada 
encimadas por frontões semicirculares interrompidos, encimado por mezzanino, com vãos ovais. O jardim, inspirado no bar-
roco francês, com quadras de buxo topiado e casas de fresco feitas de camélias topiadas, é um dos mais ricos e completos 
da época barroca.

MUSEU DOS BISCAINHOS
IIP - Decreto n.º 37 366, DG, I Série, n.º 70, de 5-04-1949

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1047
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Braga
2205

EDIFICADO 
Requalificação interior e exterior do edifício                                                                                               250 000,00 €

DIVERSOS 
Requalificação dos jardins                                                                                                                                120 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               370 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          360 dias

OBSERVAÇÔES
O imóvel necessita de uma intervenção global de reabilitação, incluindo requalificação dos jardins.

Distrito de Braga
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Mosteiro beneditino masculino composto por igreja com endonártex, e dependências monacais adossadas, com dois claus-
tros e quatro pátios, evoluindo perpendicularmente à igreja, e cerca. Igreja de planta longitudinal composta por nave única 
com coro alto iluminado por amplos janelões, capela mor mais estreita e baixa, capelas colaterais intercomunicantes, torres 
sineiras levemente recuadas relativamente à fachada principal e sacristia adossada ao alçado lateral direito. Fachada prin-
cipal com estrutura maneirista, baseada nos tratados de Vignola. Interior ricamente decorado com retábulos, molduras e 
sanefas de talha dourada do barroco nacional, joanino e rococó, com cobertura em abóbada de canhão em caixotões.

MOSTEIRO DE SÃO MARTINHO DE TIBÃES
IIP - Decreto n.º 33 587, DG, I Série, n.º 63, de 27-03-1944

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1151
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Braga
2223

EDIFICADO 
Requalificação do edificado                                                                                                                561 000,00 €                                                                                                    
Reabilitação das coberturas, mansardas e claraboias                                                                                500 000,00 €
Intervenções de reabilitação na cerca do Mosteiro (mata, caminhos, 
vedações, sinalética, jardins)                                                                                                                           904 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado                                                                                220 850,00 €
Conservação e restauro da máquina do órgão histórico da nave da igreja                                 123 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                            2 308 850,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          365 dias

OBSERVAÇÔES
A reabilitação das coberturas é necessária dado que as diferentes Alas do Mosteiro foram intervencionadas ao 
longo dos últimos 25 anos, por fases. Adotaram-se distintas soluções técnicas correspondentes a práticas de 
construção que sofreram grandes melhoramentos ao longo dos tempos. Importa, principalmente, rever as cober-
turas mais antigas, de forma a uniformizar as soluções e a melhorar o desempenho em toda a área coberta do 
Mosteiro. A obra de reabilitação da envolvente exterior da Igreja e Torre Sineira, prevê a melhoria dos acessos ao 
piso dos sinos, através de construção de nova escada interior. É fundamental o reforço estrutural dos muros da 
Cerca do Mosteiro, que em parte se encontram caídos ou muito fragilizados.  

Distrito de Braga
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Catedral de construção românica afonsina sobre préexistências, com sucessivas alterações, tendo sido alvo de restauros re-
vivalistas novecentistas, que lhe deram uma fácies medieval. Conjunto composto por igreja de planta em cruz latina formada 
por três naves escalonadas, cada uma delas com seis tramos divididos por pilares cruciformes, antecedida por galilé manueli-
na, possuindo transepto saliente e cabeceira de sete abisíolos, os mais antigos de perfil curvo, alterados para perfis retilíneos, 
sendo a capela mor manuelina. Possui pequeno claustro quadrangular de feitura oitocentista, de um único piso adossado 
ao lado esquerdo. Fachada principal harmónica, composta por corpo central com portal escavado, encimado por janelões 
retilíneos e rematando em tabela, de feição maneirista. Torres sineiras com remates barrocos, formando mitras vazadas, com 
sineiras duplas ou simples, rasgadas por portas e janelas retilíneas.

SÉ DE BRAGA
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1050
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Braga
2231

EDIFICADO 
Reforço e consolidação estrutura/material na galilé da fachada; Conservação
 e restauro da Capela Nª Sª da Glória, incluindo cantarias em desagregação, 
no túmulo existente; Reparações várias na cobertura                                                                                  411 600,00 €
Melhoria das condições ambientais no torreão Sul/túmulo do Infante D. Afonso                                  30 000,00 €
Claustro de Santo Amaro - requalificação do espaço e melhoria de acessibilidades                120 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado                                                                                545 200,00 €

INFRAESTRUTURAS 
Revisão da instalação elétrica e iluminação do interior da Sé                                                                  70 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                              1 176 800,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         1170 dias

OBSERVAÇÔES
Galilé carece de intervenções profundas de estabilização estrutural e material. Capela da Glória com necessida-
des de conservação e restauro, incluindo cantarias em desagregação no túmulo existente e reparações várias na 
cobertura.  
  

Distrito de Braga
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Criado em 1918 e revitalizado em 1980, o Museu D. Diogo de Sousa é um museu de arqueologia, aberto ao público desde 
Junho de 2007 num edifício construído de raiz. As suas coleções são fundamentalmente constituídas por espólio resultante 
da investigação arqueológica que tem vindo a ser realizada na região Norte, em especial na cidade de Braga. O seu acervo 
abrange um vasto período cronológico e cultural, compreendido entre o Paleolítico e a Idade Média. A exposição permanente 
está organizada em torno de quatro grandes núcleos. O primeiro abarca o Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Calcolítico, Idade 
do Bronze e a Idade do Ferro. Sob o ponto de vista geográfico, a área de proveniência destas coleções abarca a região do 
Minho. Nas outras salas, as coleções provêm de Bracara Augusta e do território em seu redor.

MUSEU D. DIOGO DE SOUSA
Sem Classificação
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Braga
74611

EDIFICADO 
Acessibilidades - circuito de exposição permanente e temporário, auditório 
e espaço do mosaico; Pintura exterior do imóvel; Limpeza dos elementos líticos 
exteriores; Reparação de pavimentos; reformulação do sistema de AVAC
INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                              500 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          120 dias

OBSERVAÇÔES
O museu necessita da revisão de sistemas de segurança, incluindo a aquisição e instalação de plataforma para 
garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida.  

Distrito de Braga
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Castelo roqueiro de planta pentagonal, com cerca reforçada por oito torres quadrangulares, delimitando a praça de armas, 
no centro do qual se implanta a torre de menagem. De origem românica, apresenta, segundo Alfredo Guimarães, apresenta 
um modelo francês, com disposição geométrica em forma de escudo, com recinto central reduzido e de difícil acesso. Possui 
diversas características góticas, pois terá sido remodelado já nos finais do séc. 13 e durante o século seguinte, sendo acres-
centada a torre de menagem e a alcáçova, possivelmente construidos sobre construções já existentes.

CASTELO DE GUIMARÃES
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1060
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Guimarães
2267

EDIFICADO 
Reabilitação e melhoramentodos passadiços do circuito de visita                                                 145 000,00 €
Reabilitação e melhoramento da box de entrada dos visitantes                                                  45 000,00 €
Reabilitação das coberturas dos Torreões Sul e Norte e consolidação de 
troço da muralha norte                                                                                                                                  30 000,00 €

INFRAESTRUTURAS 
Iluminação dos passadiços do circuito de visita                                                                                  30 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               250 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          120 dias

OBSERVAÇÔES
Soalhos e estruturas de madeira da torre com necessidades de recuperação. É imprescindível a recolocação de 
guardas em falta e a reparação das existentes ao longo dos passadiços do circuito de visita.  

Distrito de Braga
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A igreja, fruto de uma reconstrução gótica, apresenta planta em cruz latina de três naves, com três tramos, transepto, cabe-
ceira escalonada com capela-mor profunda, e torre sineira quadrada adossada à fachada principal, acabada posteriormente 
já com introdução de elementos decorativos manuelinos. A fachada principal apresenta portal com arquivoltas quebradas, 
decoradas por pérolas e rosetas, assentes em capitéis fitomórficos, antropomórficos e zoomórficos. Interior com naves sepa-
radas por arcaria quebrada assentes sobre pilares com colunas adossadas com capitéis antropomórficos arcaizantes. A cape-
la-mor remodelada no século XVII apresenta abóbada de caixotões maneirista, misturando elementos fruto de remodelações 
posteriores como é o caso do retábulo-mor rococó e da decoração neoclássica de estuques das paredes. A remodelação 
neoclássica que se estendeu a todo o interior da igreja foi praticamente retirada já nos restauros do século XX, procurando 
devolver o estilo gótico original. Possui o único conjunto de pinturas a têmpera góticas sob tecto em Portugal.

IGREJA DE Nª Sª DA OLIVEIRA
MN - DECRETO DE 16-06-1910, DG N.º 136, DE 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5247
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Guimarães
2280

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                  418 124,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          360 dias

OBSERVAÇÔES
São necessários trabalhos de conservação e restauro do património integrado.

Distrito de Braga
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Igreja monacal de estrutura românica, composta por exonártex fechado, nave única, capela-mor, primitiva capela funerá-
ria gótica, usada posteriormente como sacristia, adossada lateralmente à capela-mor e muro campanário junto à fachada 
principal. Os portais deste espaço apresentam arquivoltas ligeiramente quebradas seguindo uma solução de transição para 
o gótico. Fachadas laterais com remates em cachorrada simples, percorridas por cachorros que suportariam alpendre, nos 
panos do exonártex e nave, sendo nestes últimos percorridos por pingadouros. Na fachada posterior rasga-se janela em arco 
quebrado mainelada. Interior com coberturas em madeira, na capela-mor em masseira decorada por caixotões de talha bar-
rocos. Pinturas murais quinhentistas, com decoração de arabescos e representação de Santos.

IGREJA DE SANTA CRISTINA DE SERZEDELO
MN - DECRETO DE 16-06-1910, DG N.º 136, DE 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1921
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Guimarães
2281

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado                                                                                    78 272,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                    78 272,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                           180 dias

OBSERVAÇÔES
São necessários trabalhos de conservação e restauro do património integrado.  

Distrito de Braga
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Mosteiro de Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, masculino, que manteve a estrutura inicial, do período românico, mas 
que com a entrega, no século XVI aos frades Jerónimos foi sendo ampliado. Apresenta planta composta por igreja longitudi-
nal, de nave única, integrando torres sineiras na fachada principal, com capela-mor profunda integrando coro, e a S. as antigas 
dependências monacais, com articulação de vários corpos formando claustro lateralmente à igreja, desenvolvendo-se um 
corpo alongado perpendicularmente à esta, formando pátio rebaixado com o corpo recente da pousada, em L, disposto em 
quota inferior. As grandes transformações no edifício terão sido feitas no final do século XVII, aumentando os dormitórios e, 
mais notório, ao longo do século XVIII, criando uma nova fachada na igreja, com decoração exuberante, já com uma lingua-
gem próxima do rococó. No interior da igreja é feito um coro em talha policroma e decoração exuberante em talha barroca. 
Coberturas em abóbada de berço na igreja e sacristia e Sala do Capítulo em teto de masseira com caixotões. 

MOSTEIRO DE SANTA MARINHA DA COSTA (IGREJA)
IIP - DECRETO Nº 26 450, DG, I SÉRIE, Nº 69, DE 24-03-1936

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5679
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Guimarães
2292

EDIFICADO 
Intervenção nas coberturas e construção civil                                                                              300 000,00 €
Ações de desinfestação anti-térmita                                                                                                   18 450,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro da Sacristia                                                                                                                 193 098,00 €
Conservação  e restauro de retábulos, teto e património integrado da nave da igreja                200 728,00 €
Conservação e restauro do retábulo, teto e cadeiral da capela-mor                                                222 300,00 €
Conservação e restauro do órgão e coro alto                                                                                                 147 480,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                             1 082 056,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         720 dias

OBSERVAÇÔES
Péssimo estado de conservação das coberturas com graves infiltrações ao nível do coro alto e capela-mor 
com especial destaque para a zona posterior do retábulo-mor, sendo visível a ocorrência de infiltrações em 
várias zonas dos tetos. No coro alto já ocorreu a queda da sanca. Vestígios da queda de fragmentos do teto. 
 

Distrito de Braga
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Arquitetura residencial, medieval e revivalista. Planta quadrangular, formada por quatro alas dispostas em torno de um pátio 
central, integrando capela ao centro da ala posterior e quatro torreões nos ângulos. Segundo Custódio Vieira da Silva, são 
evidentes as semelhanças formais e construtivas entre o Paço dos Duques de Guimarães e o Paço dos Reis de Maiorca, em 
Perpignan, assim como, o recurso às janelas retangulares cruzetadas, de influência francesa, difundida em diversos palácios 
a partir do século XIV. O interior organiza-se em torno de um amplo pátio, percorrido por galerias em arco apontado no piso 
térreo e em colunata no piso superior. No andar nobre surge a capela, com portal em arco apontado, de arquivoltas sobre 
colunelos, e rasgada na parede testeira por dois grandes vãos em arco apontado, de três lumes e bandeiras decoradas com 
motivos de desenho flamejante, e com vitrais figurativos que iluminam o espaço de decoração neo-medieval. 

PAÇO DOS DUQUES
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1139
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Guimarães
2298

EDIFICADO 
Fornecimento e colocação de chapéus em 4 chaminés, através de 
meios de elevação de escadas móveis                                                                                                    5 000,00 €
Reabilitação das coberturas da galeria superior e encaminhamento 
da descarga de águas de coberturas superiores                                                                                 80 000,00 €
Reabilitação das coberturas superiores (não incluindo as galerias) e 
infraestruturas de especialidades (eletricidade e segurança contra incêndios)                                545 000,00 €
Reabilitação de vãos exteriores                                                                                                               380 000,00 €
Reabilitação dos paramentos exteriores                                                                                               350 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro de 14 vitrais                                                                                                    6 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                             1 366 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         300 dias

OBSERVAÇÔES
A partir de 2012 começou a verificar-se com maior frequência a queda e deslocação de alguns dos “chapéus”, por 
ação do vento, resultando desta situação infiltrações graves. Algumas das chaminés, embora tenham “chapéu”, 
deixam entrar água, provocando escorrências sobre diferentes espaços (museológicos,administrativos e reser-
vas). O risco de queda, sendo incontrolável, pode colocar em perigo a segurança dos visitantes.

Distrito de Braga
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Igreja paroquial de planta longitudinal composta por nave com coro alto, capela mor mais estreita e baixa, torre sineira e 
sacristia no lado esquerdo, e anexo no direito. Fachada principal em empena de lanços, com portal em arco abatido com 
colunas e frontão interrompido, encimado por janela. Fachadas laterais com portas travessas confrontantes e várias fenestra-
ções, com modinaturas ricamente decoradas com cantaria de granito. Coberturas interiores com falsas abóbadas de berço de 
madeira e retábulos laterais e colaterais de talha policromada rococó, e retábulo mor de talha pintada neoclássica.

IGREJA MATRIZ (DE NS. SRA. DA ASSUNÇÃO) DE SAMBADE
IIP - Decreto n.º 25 336, DR, I Série, n.º 110, de 15-05-1935

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1055
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Alfândega da Fé
2344

EDIFICADO 
Execução da obra de revisão/reparação da cobertura, estabilização 
estrutural do arco triunfal, reparação de rebocos e reabilitação dos sinos                                 50 000,00 €
Execução da obra do sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura 
e do sistema de drenagem periférica da Igreja                                                                                100 000,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Elaboração de projeto de revisão/reparação da cobertura, estabilização 
estrutural do arco triunfal, reparação de rebocos e reabilitação dos sinos                                   15 000,00 €
Elaboração de projeto de sistema de drenagem de águas pluviais da cobertura 
e do projeto de sistema de drenagem periférica da Igreja                                                                     7 500,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 172 500,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          480 dias

OBSERVAÇÔES
Deformações na estrutura da cobertura; revestimento cerâmico com elementos partidos. Lacunas e destacamen-
tos em revestimentos exteriores. A estabilidade estrutural do arco triunfal encontra-se em risco.

Distrito de Bragança
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A curta distância do cimo de uma montanha, num local que mostra grande afloramento granítico. O castelo possui planta 
elíptica. Do conjunto apenas observamos hoje restos de muralhas. A fortificação tinha acesso a sul, onde seria a entrada. O 
lado nascente é de acesso relativamente fácil, sendo as vertentes norte e poente escarpadas.

CASTELO DE REBORDÃOS
IIP - Decreto n.º 40 361, DG, I Série, n.º 228, de 20-10-1955

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1055
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Bragança
2348

EDIFICADO 
Manutenção regular e limpeza da vegetação                                                                                                   40.000,00€                                                                                                                      

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 40 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                            60 dias

OBSERVAÇÔES
O imóvel é uma ruína; carece de limpeza de vegetação, sob prejuízo da completa obliteração, incluindo interven-
ção de escavação arqueológica e de restauro da muralha.  

Distrito de Bragança
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Paço episcopal construído em 1734/1735 sobre casas da Mitra pré-existentes, com frontaria seguindo a tradição maneirista, de 
acentuado desenvolvimento horizontal, vincada sobriedade e com ritmo monótono de vãos, cujas armas do bispo promotor, 
D. João de Sousa Carvalho, surgem na fachada e num dos tetos do andar nobre. Com a transferência da sede do bispado 
para Bragança, o paço recebeu algumas remodelações interiores entre 1764 e 1770, por D. Frei Aleixo de Miranda Henriques, 
nomeadamente na capela, com pintura do teto atribuída a Manuel Caetano Fortuna, pintor dos tetos da igreja de Santa 
Clara, São Bento e Santa Maria do Castelo, talvez na escadaria e em algumas salas do andar nobre, onde surge o seu brasão, 
respectivamente, relevado e pintado.  A simplicidade volumétrica e o despojamento ornamental do paço aproximam-no da 
casa fidalga bragançana da época.

MUSEU DO ABADE DE BAÇAL
IIP - Decreto n.º 1/86, DR, 1.ª série, n.º 2 de 03-01-1986

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1054
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Bragança
2354

EDIFICADO 
Reabilitação de coberturas e fachadas                                                                                                 104 640,00 €
Reabilitação de vãos                                                                                                                                    58 319,00 €
INFRAESTRUTURAS 
Retificação do sistema de AVAC                                                                                                                 115 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 277 959,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          180 dias

OBSERVAÇÔES
O museu necessita de trabalhos globais de reabilitação, com a correção de anomalias em elementos do edifica-
do.

Distrito de Bragança
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Planta cruciforme, com nave única, transepto saliente e capela mor, interiormente abobadada e com iluminação axial e bi-
lateral, possuindo lateralmente galilés e anexos. Fachada principal harmónica, com altas torres de cunhais almofadados, en-
quadrando pano central de cantaria, rematado em entablamento e balaustrada, dividido em cinco panos por duas ordens de 
colunas. No interior apresenta dois tramos cobertos por abóbadas polinervadas, coro alto de cantaria sobre três arcos e dois 
púlpitos laterais confrontantes, no topo da nave. O transepto, parcialmente revestido a apainelados rococós, apresenta no 
topo retábulos de talha policroma. Capela mor pouco profunda, com vestígios de pinturas policromas na cobertura, revestida 
a apainelados de talha dourada e retábulo mor em barroco nacional.

BASÍLICA MENOR DE SANTO CRISTO DE OUTEIRO
MN - Decreto n.º 14 615, DG, I Série, n.º 260, de 24-11-1927

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=694
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Bragança
2357

EDIFICADO
Monitorização do estado de conservação da estrutura em betão 
armado do tardoz das abóbadas (inclui aquisição de equipamento)

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                   50 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                                  30 dias

OBSERVAÇÔES
É importante avaliar, com de forma regular, o estado de conservação da estrutura em betão armado sobre as 
abóbadas, de modo a diagnosticar atempadamente problemas ou a necessidade de reforços estruturais.

Distrito de Bragança
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Castelo de planta ovalada, com muralhas ostentando alguns cubelos quadrangulares, sendo a porta de acesso ladeada por 
dois torreões, junto à Igreja de Santiago; surgindo a torre de menagem, quadrangular, no lado oposto. A povoação apresen-
tava uma cerca, também ela com cubelos, rasgada por quatro portas, orientadas aos pontos cardeais. O castelo apresenta 
algumas particularidades, nomeadamente a existência do postigo da traição junto à torre de menagem e mantendo as suas 
portas bem conservadas, uma delas com dupla moldura constituída por dois níveis de aduelas e vestígios da barbacã junto 
aos cubelos da muralha. 

CASTELO E VILA MURALHADA DE ANSIÃES
MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1059
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Carrazeda de Ansiães
2373

EDIFICADO 
Trabalhos de Conservação (limpeza e restauros) 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               225 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          360 dias

OBSERVAÇÔES
Verifica-se a necessidade de trabalhos de manutenção e conservação da integridade do conjunto.  

Distrito de Bragança
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Igreja paroquial do tipo igreja salão manuelina, com três naves à mesma altura cobertas por abóbada de nervuras, e cabeceira 
tripla escalonada. Contrafortes diagonais nos cunhais. Planta composta por três naves retangulares, capela mor, dois absidí-
olos e sacristia. O alçado principal, terminado em empena e formado por três panos, separados por contrafortes, apresenta 
porta de grande arco abatido com moldura ornamentada, encimado por arco decorativo trilobado ostentando no centro o 
remate de uma espécie de arco canupial. O conjunto encimado por dois óculos, é sobrepujado por um janelão de arco pleno, 
que se repete nos panos laterais. O interior com as três naves à mesma altura, de cinco tramos, possui pavimento lajeado e 
cobertura em abóbada de nervuras. Tanto a ábside como os absidíolos ostentam retábulos de talha dourada que se enqua-
dram com as pinturas quinhentistas.

IGREJA MATRIZ DE FREIXO DE ESPADA À CINTA
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1070
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Freixo de Espada à Cinta
2387

EDIFICADO 
Reparação/conservação da cobertura e abóbadas                                                                               600 000,00 €
Drenagem periférica da igreja e reabilitação do adro, e correção de 
pavimentos interiores                                                                                                                                190 000,00 €
Reabilitação e restauro das fachadas, portais e portas                                                               200 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado                                                                                 252 739,00 €

INFRAESTRUTURAS 
Sistema eléctrico, iluminação, som e segurança                                                                                  70 000,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Estudos e projetos                                                                                                                                 155 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                              1 467 739,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                        1250 dias

OBSERVAÇÔES
Imóvel carece de ações de reparação de elementos do edificado e de conservação e restauro do património integrado. 
 

Distrito de Bragança
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Catedral de planta em cruz latina composta por três naves a igual altura, divididas por pilares de secção cruciforme, transepto 
saliente, e cabeceira tripartida formada por dois abisíolos e capela mor, todos com coberturas em abódadas de arestas ou de 
nervuras, e regularmente iluminada. As fachadas são ritmadas por pilares - contrafortes e rasgadas por janelas retilíneas de 
capialço. A fachada principal é flanqueada pelas sineiras de três registos e rematadas em domo, revestido a telha, com lanter-
nim. O corpo, rematado em platibanda vazada, com acrotérios coroados por urnas, tem portal organizado em dois registos, 
definidos por frisos e cornijas e com duas ordens de colunas, as superiores sustentando frontão triangular, com tímpano va-
zado por óculo, abrindo-se no primeiro registo portal em arco de volta perfeita dobrado sobre pilastras e no segundo janelão 
retilíneo. Interior com coro alto de cantaria nas três naves, com arcos sobre pilares, e sub-coro abobadado.

IGREJA (ANTIGA SÉ) DE MIRANDA DO DOURO
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1066
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Miranda do Douro
2398

EDIFICADO 
Manutenção e reparações várias, em particular de infiltração de águas 
pluviais no transepto poente e de limpeza de guano acumulado no patim 
sineiro das torres, com oclusão de acesso a aves e afins; Pintura de paramentos 
da capela mor, incluindo prévia reparação de rebocos interiores; Conservação e
 restauro do retábulo do altar de Ns. Sra. dos Remédios, adjacente à capela mor, 
com tratamento curativo e preventivo contra o ataque de térmita                                                140 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro de pinturas e mobiliário da igreja                                                                   89 870,00 €
Conservação e restauro dos retábulos da igreja e do guarda-vento                                                426 460,00 €
Conservação  e restauro dos órgãos                                                                                                                   76 820,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 733 150,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          330 dias

OBSERVAÇÔES
Imóvel carece de ações de reparação de elementos do edificado e de conservação e restauro do património 
integrado.

Distrito de Bragança
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Situado no centro histórico de Miranda do Douro, instalado na antiga Domus Municipalis, edifício do século XVII. Fundado 
em 1982, o Museu evoca o tempo longo do planalto mirandês. A visita permite descobrir traços característicos da vida social e 
cultural de uma região cuja forte identidade, manifesta na presença da língua mirandesa (segunda língua oficial da República 
Portuguesa desde 1999) e ancorada na agricultura, na pecuária e no comércio de fronteira.

MUSEU DA TERRA DE MIRANDA
Sem Classificação

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=19685
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Miranda do Douro
74609

DIVERSOS 
Execução do projeto museográfico                                                                                                               250 000,00 €
Equipamento do Museu; iluminação; segurança; reservas                                                               300 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               550 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          780 dias

OBSERVAÇÔES
Reorganização do Museu e implementação de circuito museológico, bem como a instalação de equipamentos 
elétricos e de segurança.   

Distrito de Bragança



 A
RQ

UI
TE

TU
RA

  R
EL

IG
IO

SA

Plano Regional de  Intervenções Prioritárias (DRCN)

50

I Igreja quinhentista, concluída nos inícios do século XVII. De planta rectangular e três naves à mesma altura, capela-mor 
rectangular, absidíolos, sacristia e alpendre lateral. Domina a fachada uma possante torre sineira, com relógio, rematada por 
balaustrada.
Na sua parte inferior situa-se um belo pórtico renascentista. No interior possui retábulos dos séculos XVII e XVIII e um órgão 
de tubos no coro alto. A Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Matriz da vila de Torre de Moncorvo, ergue-se no local de um 
templo paroquial primitivo da Baixa Idade Média. O ambicioso e majestoso monumento que hoje vemos iniciou-se em 1544 
segundo um plano pouco ortodoxo que concebeu a entrada principal a Nascente e o altar-mor a poente, numa clara sujei-
ção da obra ao traçado urbano da vila. É uma obra maneirista, austera e de linhas severas, com contrafortes pronunciados 
e dominada pela exuberância e altura da fachada principal. Esta divide-se em dois corpos verticais sobrepostos: o inferior, 
que corresponde ao portal principal e às duas ordens de nichos que o sobrepujam, e o superior, formado integralmente pela 
maciça torre sineira.
O interior do templo encontra-se organizado segundo o esquema de hallenkirchen (igrejas-salão), sendo os cinco tramos 
das naves abobadados à mesma altura. Nas suas proporções e disposição geral, o interior revela a mesma austeridade e 
racionalidade do exterior, como se testemunha na longa série de tramos do corpo da igreja simetricamente abobadados. A 
capela-mor ostenta na parede fundeira um retábulo barroco de talha dourada, e nas paredes laterais frescos alusivos a cenas 
bíblicas, entre as quais uma “Última Ceia”. Outra notável campanha moderna foi a que deu origem ao retábulo lateral na nave 
do Evangelho, do século XVII, com painéis alusivos à “Paixão de Cristo”.

IGREJA MATRIZ DE TORRE DE MONCORVO
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2419
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Torre de Moncorvo
2436

EDIFICADO 
Execução dos trabalhos de drenagem do pavimento do adro incluindo 
reabilitação estrutural dos muros                                                                                                               250 000,00 €
Execução de trabalhos de conservação e restauro do portal da fachada
principal incluindo instalação de sistema electroestático                                                                450 000,00 €
Execução de trabalhos de conservação e restauro das fachadas da nave 
e torre, incluindo portal norte e instalação de sistema electroestático                                                     275 000,00 
€

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado                                                                                 538 740,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Estudos e projetos                                                                                                                                170 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                              1 683 740,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                        1090 dias

OBSERVAÇÔES
As intervenções pressupõem o faseamento por tipologia de conservação/reparação.  

Distrito de Bragança
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Igreja paroquial de planta longitudinal composta por nave, capela mor mais estreita e baixa e sacristia adossada ao lado 
esquerdo. Fachada-campanário com duas sineiras, num esquema recorrente no românico na região, com portal gótico, em 
arco apontado. Fachadas rematadas em cornija, as laterais assentes sobre cachorradas, rasgadas por portais em arco de volta 
perfeita, algumas frestas e, na capela mor, janelas em capialço, de feição maneirista. Interior com coberturas de madeira, em 
masseira e com vigamento à vista na nave e em falsa abóbada de berço em caixotões na capela mor. Retábulos colaterais 
de talha maneirista, com painéis pintados e retábulo mor de talha dourada do estilo nacional. Pinturas murais quinhentistas 
na nave e capela mor, com temática hagiográfica, envolvida por frisos geométricos e vegetalistas. Igreja de construção tardo-
-românica, com sucessivas intervenções nos períodos gótico e maneirista, tendo vários arcossólios apontados ainda com os 
respectivos túmulos, frestas românicas e portais intensamente decorados com motivos fitomórficos.

IGREJA DE SÃO TIAGO DE ADEGANHA
MN - Decreto n.º 33 587, DG, I Série, n.º 63, de 27-03-1944

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=779
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Torre de Moncorvo
2437

EDIFICADO 
Trabalhos de reparação da cobertura, limpeza de rufos e ações 
pontuais nos rebocos interiores                                                                                                                    11 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação das pinturas murais                                                                                                                   10 070,00 €
Conservação e restauro do património integrado                                                                                  54 620,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                  75 690,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          150 dias

OBSERVAÇÔES
A cobertura da Igreja necessita de manutenção, dado que após a sua reabilitação não foi realizada mais nenhu-
ma ação. Pontualmente, alguns rebocos interiores necessitam de intervenção. As pinturas murais apresentam 
destacamentos (perda de revestimento pictórico), perda de coesão entre as argamassas e o suporte pétreo, e 
esboroamento pontual do suporte, sobretudo nas cotas mais próximas do pavimento, situação que é urgente 
resolver sob pena de perda irreversível  deste revestimento.  

Distrito de Bragança
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Castelo medieval, de montanha com traçado circular irregular. Apresenta afinidades com o Castelo de Castelo Rodrigo. Pos-
sivelmente motivado pela ausância de investimentos na sua evolução tecnológica e construtiva, o castelo permanece como 
um exemplar de grande autenticidade de uma fortificação da Reconquista. Muralha de aparelho em xisto miúdo, com cerca 
de três a seis metros, desprovida de merlões e de escadas de acesso ao adarve. Torre de planta circular adossada à muralha 
norte. Integra três cubelos trunco-cónicos adossados ao exterior da muralha. Cisterna de planta circular sem cobertura na 
zona do recinto.

CASTELO DE CASTELO MELHOR
IIP - Decreto n.º 28/82, DR, I Série, n.º 47, de 26-02-1982

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3000
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Vila Nova de Foz Côa
3034

EDIFICADO
Manutenção e reparação da muralha
                                                                                                             
INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                   60 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                                  30 dias

OBSERVAÇÔES
Foi já elaboraborado um inventário (por zonas) de derrubes da muralha.  

Distrito da Guarda
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Castelo medieval, de montanha, de defesa passiva, com planta oval irregular e torres incorporadas na muralha ou adossadas 
pelo exterior. Torre de menagem de planta quadrada. Conjugação de merlões cúbicos, retangulares e piramidais. Torre de 
menagem com duas frestas altas e cachorrada de decoração geométrica. Existência de ruínas da Igreja de Santa Maria do 
Castelo e cemitério.

CASTELO DE NUMÃO
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3004
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Vila Nova de Foz Côa
3035

EDIFICADO 
Trabalhos de limpeza de vegetação e manutenção de percursos no espaço 
intramuros e limpeza de vegetação no exterior da muralha                                                                    8 500,00 €
Intervenção de reparação e consolidação do pano oeste de muralha                                                150 000,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Elaboração de diagnóstico e projeto de intervenção para a reparação e 
consolidação do pano oeste de muralha                                                                                                   12 500,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 171 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          301 dias

OBSERVAÇÔES
A abundância de vegetação torna necessário o corte das espécies invasoras, dentro e fora do Castelo, todos os 
anos. Os percursos do circuito de visita também estão com o piso em mau estado e a necessitar de trabalhos de 
manutenção. O pano oeste da muralha, de grandes dimensões, apresenta sinais de instabilidade, com desmoro-
namento pontual; situação que ameaça a ruína de parte significativa da muralha neste local.  

Distrito da Guarda
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Igreja paroquial manuelina e barroca, de planta retangular composta por três naves, divididas em quatro tramos e capela mor 
de planta retangular. Fachadas rebocadas e pintadas de branco, excepto a principal, enquadradas por cunhais apilastrados, 
coroados por pináculos piramidais, percorridas por embasamento de granito e rematadas por friso, cornija e beiral simples. 
Fachada principal em empena truncada por campanário de três sineiras, rasgada por portal em arco de volta perfeita, de 
cindo arquivoltas decoradas com motivos diversificados do estilo manuelino, ladeado por colunelos e contrafortes decorados 
e encimado por nicho com a imagem de Nossa Senhora do Pranto, ladeada por dois escudos com as armas reais. Interior 
rebocado e pintado de branco, tetos de madeira, em falsa abóbada de berço, com pintura figurativa, na nave central e meia 
abóbada de aresta nas naves laterais, com cenas da paixão de Cristo. Retábulos em talha dourada e policromada.

IGREJA MATRIZ DE VILA NOVA DE FOZ CÔA
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1531
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Vila Nova de Foz Côa
3037

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Teto da Nave e Coro Alto - Desmontagem parcial, limpeza e fixação da 
policromia e remoção de verniz envelhecido, reintegração cromática das 
lacunas, restauro do suporte, desinfestação, consolidação, revisão estrutural, 
montagens                                                                                                                                                147 000,00 €
Conservação e restauro do património integrado                                                                                276 490,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                423 490,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         360 dias

OBSERVAÇÔES
Aspetos do retábulo mor, teto da sacristia, teto da nave e emolduramentos parietais da capela mor.

Distrito da Guarda
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Aglomerado proto-urbano. Povoado da Idade do Bronze com primeira ocupação do Calcolítico. Povoado fortificado com-
posto por uma muralha exterior com várias estruturas circulares e semicirculares no seu interior. Implantado no alto de um 
esporão de xisto, aproveitando as condições naturais de defesa, é actualmente considerado um dos mais importantes povo-
ados do Noroeste Peninsular. É caracterizado pela formalização de espaços autónomos, bem destacados na paisagem, que 
revelam actividades de natureza marcadamente social.

CASTELO VELHO DE FREIXO DE NUMÃO
SIP - Portaria n.º 219/2010, DR, 2.ª Série, n.º 55, de 19-03-2010

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20584
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Vila Nova de Foz Côa
70710

EDIFICADO 
Obra de Reabilitação do Edifício de receção/interpretação                                                                 70 000,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Projeto de Reabilitação do Edifício de receção/interpretação                                                                  10 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 80 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          150 dias

OBSERVAÇÔES
É necessária uma intervenção global de reabilitação, designadamente, do Edifício da receção/interpreta-
ção. 

Distrito da Guarda
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Igreja paroquial de nave única precedida por galilé e capela mor quadrangular, coberta de madeira. Do período românico 
subsiste, na íntegra, a capela mor. As profundas alterações verificadas nos séculos XV e XVII resultaram numa falta de unidade 
arquitetónica. Esta igreja distingue-se pelo grupo de seis frescos, do final do século XV, que a decoram. O arco triunfal apoia-
-se em impostas com modinatura gótica e em capitéis.

IGREJA DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE GATÃO
MN - Decreto n.º 33 587, DG, I Série, n.º 63, de 27-03-1944

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1084
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Amarante
3603

EDIFICADO 
Manutenção regular e limpeza                                                                                                                   15 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro de património integrado: esculturas diversas,
púlpito, teto da galilé e cabeçalhos dos sinos                                                                                    15 470,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                  30 470,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          210 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos propostos correspondem a ações de conservação de carácter preventivo. Esculturas da Virgem do 
Rosário e de São João Baptista; púlpito; teto da galilé.  

Distrito do Porto
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Convento da ordem dominicana, transformado em igreja paroquial de planta longitudinal e nave precedida por ampla galilé, 
remodelada em épocas posteriores. O portal, o elemento românico mais significativo, possui uma modinatura com influência 
da escola dos toros diétricos de Travanca ou Freixo de Baixo, e elaboradas impostas, de aspeto tardio. Torre de feição defen-
siva, hoje apenas com função de sineira. 

IGREJA DE SÃO MARTINHO DE MANCELOS
IIP - Decreto n.º 24 347, de 11-08-1934, publicado no DG, I Série, n.º 188, de 11-08-1934

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1094
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Amarante
3604

EDIFICADO 
Beneficiação e valorização do imóvel, com reforços estruturais e 
reparações em paramentos exteriores e coberturas (igreja: nave, 
capela mor, sacristia e anexos), tratamento de pavimentos exteriores
 (pátio) e drenagem, e dos vãos exteriores e interiores, e ainda trabalhos
 no interior de modo a adequar os espaços às funções cultuais e usos 
culturais, incluindo redes, instalações e equipamentos (eléctricos, de 
telecomunicações, de segurança ativa e diversos)                                                                                  45 500,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e Restauro de Património Integrado: retábulo mor e outros, 
tetos da capela mor e nave, cadeiral, arcaz da sacristia, esculturas e 
pinturas diversas                                                                                                                                             69 210,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                  114 710,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         1254 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos propostos correspondem a ações de conservação de carácter preventivo. Capela mor; cadeiral; 
esculturas de São Domingos, São Gonçalo e São Brás; pintura de São Brás; arcaz da sacristia.  

Distrito do Porto
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Antigo mosteiro masculino de Agostinhos, transformado em igreja paroquial, de planta longitudinal e capela-mor quadrangu-
lar, com torre sineira também quadrada adossada lateralmente, a qual ainda conserva os arranques de antiga galilé. 

IGREJA DO SALVADOR, DE FREIXO DE BAIXO
MN - Decreto nº 25 513, DG, 1ª série, n.º 138 de 18-06-1935

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4827
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Amarante
3606

EDIFICADO 
Beneficiação e valorização do imóvel, com reparação em coberturas (pontuais na igreja e extensas na torre), 
em paramentos e vãos exteriores e com intervenção no interior da igreja e da torre (mobiliário  equipamento), 
incluindo redes, instalações e equipamentos de energia, iluminação e segurança; Arranjos exteriores, com trata-
mento de pavimentos e drenagem e concomitante acompanhamento arqueológico 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                  30 200,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                            60 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos propostos correspondem a ações de conservação de carácter preventivo. Capela mor; cadeiral; 
esculturas de São Domingos, São Gonçalo e São Brás; pintura de São Brás; arcaz da sacristia.  

Distrito do Porto
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Igreja românica de planta longitudinal de três naves com arcos diafragma, falso transepto e cabeceira tripla, reformada na 
época de setecentos. Da época românica subsistem os absidíolos e duas arquetas sepulcrais com estátua jacente (século 
XIII). O portal e grande óculo, da mesma época, denota influência do tipo bolonhês. Os toros das arquivoltas devem datar 
da segunda metade do século XII mas a rosácea, emoldurada de colunas e arcos românicos sugere o princípio do século XIII.

IGREJA DE SANTA MARIA DE POMBEIRO
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4864
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Felgueiras
3628

EDIFICADO 
Reabilitação das coberturas da Igreja                                                                                                159 000,00 €
Recuperação e caiação dos paramentos e tetos da Igreja                                                                   18 550,00 €
Reabilitação da ala oeste                                                                                                                               424 000,00 €
Reabilitação da galeria do claustro                                                                                                                106 000,00 €
Eliminação de infiltração na Sala do topo da Ala da Sacristia 
e reboco da escadaria da portaria                                                                                                                     5 300,00 €
Recuperação e pintura das fachadas exteriores da Igreja                                                                          106 000,00 €
Conservação e restauro da rosácea (ambas as faces)                                                                                   42 400,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado                                                                                553 040,00 €
Trabalhos de conservação e restauro dos 2 tetos da nave (Evangelho)                                                 127 200,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Projeto geral de reabilitação da ala oeste e galeria do claustro                                                                  47 700,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                              1 589 190,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                        1450 dias

OBSERVAÇÔES
A cobertura em telha da Igreja denota necessidade de ser substituída por degradação face às amplitudes tér-
micas em Felgueiras. A Igreja manifesta necessidades de manutenção, designadamente, ao nível dos rebocos e 
pinturas dos tetos e paramentos. Os tetos da nave da Igreja apresentam problemas preocupantes, de natureza 
estrutural, cuja real dimensão não é totalmente conhecida, por questões de acessibilidade. Os tetos foram já 
alvo de sondagens a nível estrutural, tendo-se então concluído que, sobretudo o que se localiza no lado sul, 
apresenta graves problemas estruturais, encontrando-se alguns vigamentos fixos por arames; os tetos sofreram 
intervenções menos criteriosas que substituíram muitas das tábuas originais, adulterando marcadamente a lei-
tura do conjunto.  

Distrito do Porto
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Igreja hospitalária fortificada, de planta longitudinal de três naves de quatro tramos, com transepto inscrito, cabeceira tripar-
tida, escalonada, e torre sineira quadrangular adossada lateralmente à fachada principal. Na cobertura desenvolvem-se pas-
sadiços de ronda e disparo. Fachada principal, revelando a divisão espacial interior, com portal principal em arco quebrado, 
com decoração de motivos geométricos e vegetalistas, encimado por balcão de mata-cães. Fachada posterior com cabeceira 
ritmada por volumosos botaréus românicos. Interior com coberturas em vigamento de madeira nas naves. Naves separadas 
por arcos quebrados assentes em pilares cruciformes com colunas adossadas, com capitéis decorados de tradição românica. 
Capela-mor com parede testeira poliginal, de cobertura gótica e absidíolos com paredes testeiras e coberturas idênticas à da 
capela-mor mas em escala mais pequena, apresentando a do Evangelho vestígios de pintura. É considerada um dos exem-
plos mais significativos de igreja-fortaleza, pertencente a uma ordem monástico-militar. 

IGREJA DO MOSTEIRO DE LEÇA DO BALIO
MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4968
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Matosinhos
3663

EDIFICADO 
Reabilitação geral das coberturas da igreja 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               250 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         360 dias

OBSERVAÇÔES
As coberturas da Igreja denotam necessidades de reparação, de maneira a garantir estanqueidade à infiltração 
de águas pluviais.   
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Mosteiro beneditino composto por igreja e zona regral que se desenvolve no lado esquerdo, prolongando-se num corpo ao 
longo do terreiro, parcialmente desaparecido. Igreja de planta em cruz latina, românica, reconstruída segundo o esquema 
mendicante, com três naves escalonadas, cobertas a madeira e iluminadas por frestas laterais, transepto inscrito e cabeceira 
de perfil curvo, composta por longa capela mor e abdisíolos laterais. Fachada principal tripartida, revelando o esquema in-
terno, com pano central em empena, rasgado por portal escavado de múltiplas arquivoltas e rosácea, de feitura novecentista. 
Fachadas rematadas em bandas lombardas, rasgadas por portas travessas. Interior com as naves divididas por pilares cruci-
formes, marcadas por arcos torais de perfis apontados. Capela mor com retábulo de talha pintada, tardo-barroco.

IGREJA DE SÃO SALVADOR DE PAÇO DE SOUSA
MN - Decreto n.º 67/97, DR, I Série-B, n.º 301, de 31-12-1997

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5317
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Penafiel
3691

EDIFICADO 
Reparação dos rebocos da zona posterior do retábulo-mor                                                                    2 700,00 €
Limpeza do granito da nave da igreja/Tratamento vestígios pintura sobre granito                                  47 700,00 €
Revisão da drenagem de águas pluviais do claustro                                                                                    5 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado                                                                                266 692,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                322 092,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         360 dias

OBSERVAÇÔES
O imóvel apresenta ataque de térmita que se encontra instalado no retábulo-mor. Este evidencia danos avulta-
dos e que continuam em franca progressão. A nível estrutural foi realizado um trabalho SOS em 2003, no sentido 
de obviar um eventual colapso desamparado da estrutura. Os acessos na zona posterior já são inexistentes pelo 
progredir da infestação.  O cadeiral, localizado na capela-mor, apresenta danos elevados a nível do suporte, com 
perda. 
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Antiga residência familiar de Joaquim Allen, 3º Visconde d’Allen, projetada em 1927 pelo arquiteto José Marques da Silva. 
Imóvel afeto a serviços da Direção Regional de Cultura do Norte. Recebe eventos públicos, em associação com a Casa das 
Artes, partilhando o jardim.

PALACETE DO VISCONDE DE VILAR DE ALLEN
MIP - Portaria n.º 192/2012, DR, 2.ª série, n.º 861, de 3-05-2012

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5496
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Porto
763

EDIFICADO 
Casa Allen - Substituição do amianto da cobertura por zinco                                                                  70 000,00 €
Casa Allen - Obras de beneficiação exterior (caixilhos, fachadas exteriores, clarabóia e gradeamento da rua, 
aquecimento, pinturas interiores,varanda)                                                                                                 115 000,00 €
Casa das Artes - Substituição da cobertura de cobre por zinco                                                                  92 250,00 €
Casa das Artes - Requalificação do interior e equipamentos                                                                   99 439,60 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Casa Allen - Conservação e restauro do património integrado                                                                  49 606,00 €

INFRAESTRUTURAS 
Casa Allen - Obra de adaptação das instalações e equipamentos elétricos e equipamentos de 
telecomunicações                                                                                                                                                                                         
35 700,00 €
DIVERSOS 
Implementação de medidas de auto proteção                                                                                    3 000,00 €
Limpeza e poda dos elementos arbóreos do jardim                                                                                  10 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 474 995,60 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          280 dias

OBSERVAÇÔES
Alguns dos trabalhos propostos são de caráter urgente, designadamente, a remoção de amianto da cobertura. 
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Casa nobre barroca e neogótica, inserida estilisticamente na obra de Nicolau Nasoni. Remata superiormente o portão a pedra 
de armas dos Leites Pereiras, de gosto barroco. Transposto o portão entra-se num amplo terreiro limitado a N. pela casa e 
capela e a E. e a O. por muros idênticos àquele em que se abre o portão. Construção solarenga de planta retangular e com 
dois pisos. A fachada é embelezada pelo amplo escadório exterior com balaústres no parapeito terminal. A obra de Nasoni é 
apenas a reconstrução de uma moradia quinhentista com torre angular. No bloco setecentista, porém, foram respeitados os 
elementos decorativos da antiga casa: a simplicidade da escada exterior, a forma invulgarmente alongada das últimas janelas 
do andar superior e o friso dos merlões que coroam os muros laterais da residência. O imóvel é afeto à Direção de Serviços 
dos Bens Culturais da Direção Regional de Cultura do Norte.

CASA DE RAMALDE
IIP - Decreto nº 129/77, DR, 1ª série, n.º 226 de 29-09-1977

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1090
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Porto
3709

EDIFICADO 
Recuperação e conservação das coberturas da Casa de Ramalde 
com implementação de isolamento térmico, substituição total de 
telha, reparação de chaminés, e outros trabalhos diversos; Revisão das 
coberturas do arquivo e cafetaria                                                                                                               100 000,00 €
Reparação de caixilharias na Casa de Ramalde com eventual introdução 
de melhoria do comportamento térmico das mesmas                                                                                 30 000,00 €
Implementação de sistemas de eficiência energética; Implementação 
de compartimentação interior (eventual); Reparação do soalho existente 
no piso térreo da Casa de Ramalde                                                                                                                 30 000,00 €

INFRAESTRUTURAS 
Revisão da instalação elétrica, redes de telecomunicações, rede de 
alarmes/instalação de detetores de incêndio e reparação da iluminação exterior                                   15 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                175 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         420 dias

OBSERVAÇÔES
O conjunto composto pela Casa de Ramalde, arquivo e cafetaria, necessita de trabalhos de manutenção do edi-
ficado e de revisão de instalações e equipamentos, incluindo a implementação de medidas com vista à melhoria 
do desempenho energético do imóvel. 

Distrito do Porto
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Igreja de convento feminino com planta longitudinal e nave única, ocultando a sua estrutura primitiva sob decoração bar-
roca. Interior coberto de talha dourada. Constitui uma das principais igrejas portuenses forradas a ouro, com talha de efeito 
espetacular com extraordinária harmonia e unidade, apesar de não ter sido realizada de uma só vez. As capelas colaterais da 
nave, quatro das quais com colunas do género churrigueresco, têm caneluras e fitas, encimadas por grades do género his-
pano-mourisco, coroamentos joaninos e tribunas. Capela-mor de grande riqueza decorativa e teto “artesoado”, com painéis 
agrupados em redor de um só pendente, no meio de dois ovais. Portal renascentista coroado no século XVIII por pináculos, 
nichos e merlões.

IGREJA DE SANTA CLARA
MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9341
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Porto
3740

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                196 962,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          180 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos propostos correspondem a ações de conservação e de carácter preventivo. 
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Convento maneirista com igreja cruciforme, de nave única precedida por galilé, capelas colaterais intercomunicantes e abó-
bada de berço em caixotões, e dois claustros. Capelas com retábulos de talha dourada de estilo nacional e joanino. O ca-
deiral, de estilo nacional, com relevos narrativos da vida de São Bento é um dos melhores do estilo. O retábulo mor constitui 
o mais grandioso exemplar do tipo de retábulo com tribuna de estilo nacional na variante em que as colunas alternam com 
pilastras. Retábulos de estilo joanino de vários andares e sanefa do arco triunfal também joanino.

IGREJA DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO DA VITÓRIA
MN - Decreto n.º 129/77, DR, I Série, n.º 226, de 29-09-1977

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5556
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Porto
3748

EDIFICADO 
Conservação e restauro da fachada principal da Igreja                                                               250 000,00 €
Trabalhos de reforço e consolidação estrutural do tardoz do retábulo-mor                                 80 000,00 €
Reparação e caiação dos rebocos do transepto e capela-mor                                                                  75 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro das esculturas em terracota da fachada principal                                  70 300,00 €
Trabalhos de conservação e restauro de todo o recheio integrado da igreja 
retábulos da igreja, retábulo-mor, púlpitos, caixa do órgão falso, sanefas, esculturas)               650 000,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Estudos e projetos                                                                                                                                  45 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                             1 170 300,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                       1030 dias

OBSERVAÇÔES
Verificam-se problemas estruturais num lintel, compromentendo a estabilidade do conjunto que compõe o ja-
nelão da fachada principal; vistas da fachada e interior (coro alto), localizando o lintel afetado. Orgão verdadeiro 
com necessidades de manutenção devido ao degradar do instrumento e ao seu uso quer no âmbito do protocolo 
estabelecido com o Teatro Nacional de São João, quer no âmbito de outros eventos culturais que ocorrem no 
imóvel. É preocupante o estado de conservação das esculturas em terracota da fachada, tendo já ocorrido a 
queda de um báculo que ficou sobre a cornija. O acesso ao conjunto é só possível através da montagem de uma 
estrutura pelo que se desconhece o real estado de conservação destas peças.  
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Catedral de construção românico-gótica com igreja com planta em cruz latina, composta por três naves escalonadas de 
cinco tramos definidos por pilares cruciformes fasciculados, transepto saliente e cabeceira tripartida. Possui vários corpos 
adossados, formando a Casa do Cabido, sacristia, capelas várias, e dois claustros, o velho e o Gótico, quadrangular, de dois 
pisos, adossado a sul. A igreja tem coberturas interiores diferenciadas em abóbadas de ogiva, reforçadas exteriormente por 
arcobotantes, escassamente iluminada por frestas e rosácea de feição gótica, exceto na capela mor, de estrutura maneirista 
com cobertura em caixotões pétreos. O transepto possui abóbadas de berço e, no cruzeiro, torre lanterna pouco elevada, com 
cobertura em abóbada polinervada. Fachadas em cantaria de granito, rematadas por ameias ornamentais. Fachada principal 
harmónica composta por corpo central com portal maneirista, rematado por frontão e nicho barrocos. É flanqueada por torres 
sineiras rasgadas por frestas. Capela mor com o cadeiral dos cónegos, órgãos barrocos e retábulo mor de talha dourada do 
estilo barroco joanino.

SÉ DO PORTO
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1086
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Porto
3765

EDIFICADO 
Conservação e restauro de fachadas - tratamento e pintura dos rebocos, 
gradeamentos e caixilharias                                                                                                                 50 000,00 €
Conservação e restauro da galilé, com instalação de sistema eletroestático, 
coberturas, fachada, abóbadas, paredes e pavimentos                                                                150 000,00 €
Sacristia anexa ao Santíssimo - recuperação do espaço interior incluindo a 
cave e os armários embutidos                                                                                                                  85 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado                                                                                556 208,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                841 208,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          720 dias

OBSERVAÇÔES
Trabalhos urgentes de reparação de elementos do edificado e de conservação e restauro do património integra-
do. 
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Farol construído em 1528, por iniciativa do abade comendatário do couto de São João da Foz e com projeto do seu arquiteto, 
Francisco de Cremona, tipo torre quadrangular, em cantaria, integrando no interior oratório, constituindo o farol mais antigo 
edificado, de raiz, em Portugal, e um dos mais antigos na Europa, ainda subsistentes. Implantava-se sobre um afloramento 
rochoso avançado no rio Douro, fazendo parte de um projeto mais vasto de apoio à navegação levado a cabo pelo comen-
dador D. Miguel da Silva. Apresenta as fachadas com alto soco maciço, parcialmente encoberto pela construção oitocentista 
do molhe envolvente, terminadas em friso e cornija, com a fachada principal virada a terra. No interior, de espaço reduzido 
e paredes inclinadas para o topo, possuía oratório na parede testeira, formado por três nichos, com abóbadas em concha, e, 
na espessura da caixa murária, escada de caracol para a zona superior do farol. Na primeira metade do século XVII, passa a 
funcionar como capela, altura em que se deve ter construído a cúpula facetada.”

TORRE, CAPELA OU ERMIDA DE SÃO MIGUEL-O-ANJO
IIP - Decreto nº 38 147, DG, 1ª série, nº 4 de 05-01-1951

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3862
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Porto
3768

DIVERSOS 
Conceção de conteúdos expositivos                                                                                                   12 500,00 €
Fornecimento e execução da exposição                                                                                                 40 000,00 €
Conceção e produção de desdobrável de divulgação                                                                                    2 500,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 55 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          270 dias

OBSERVAÇÔES
Ações de divulgação do imóvel com a criação de conteúdos expositivos.  
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Antigo convento maneirista constituído por igreja de planta cicular de alçados exteriores e interiores ritmados por pilastras e 
com cobertura em cúpula, capela-mor retangular e claustro também circular de um piso formado por colunata e platibanda 
superior amplamente decorada. Igreja com retábulos de talha maneirista e retábulo-mor neoclássico. Exemplar único de con-
vento com igreja e claustro de planta circular. No imóvel funciona atualmente o espaço de divulgação “Património a Norte” e 
é um dos melhores miradouros para o rio Douro e zonas históricas do Porto e Vila Nova de Gaia.

MOSTEIRO DA SERRA DO PILAR
MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23-06-1910 (Igreja e claustro)

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5358
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Vila Nova de Gaia
3802

EDIFICADO 
Reabilitação das coberturas e fachadas (incluindo revisão de instalação 
elétrica) da Igreja, Claustro e Sacristia                                                                                                730 204,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do recheio artístico da capela-mor                                                                170 000,00 €
Conservação e restauro de retábulos, púlpitos e esculturas da nave                                                 150 000,00 €
Conservação e restauro de esculturas e pinturas de cavalete                                                                 189 340,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                              1 239 544,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          720 dias

OBSERVAÇÔES
São necessários trabalhos de reabilitação do edificado e a melhoria da instalação elétrica, assim como, a conser-
vação e restauro de património integrado.  

Distrito do Porto
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Igreja maneirista de planta longitudinal, de nave única com capelas colaterais intercomunicantes encimadas por tribunas 
entre pilastras e transepto inscrito, frontispício tipo retábulo com galilé aberta por três arcos e claustro quadrado com enta-
blamento reto nos dois pisos. Possui azulejos seiscentistas tipo “tapete” e retábulos de talha maneiristas e o mor barroco. A 
arca tumular de D. Rodrigo Sanches destaca-se na arte funerária nacional por ser o jacente mais antigo que se conhece no 
Entre-Douro-e-Minho e ainda por documentar o primeiro exemplo de importação de uma obra do sul, da zona de Coimbra. 
Entre a escultura funerária portuguesa singulariza-se por documentar o início da arte gótica, embora ainda pautada por algu-
mas reminiscências da estética anterior.

MOSTEIRO DE SÃO SALVADOR DE GRIJÓ
IIP - Decreto n.º 28 536, DG, I Série, n.º 66, de 22-03-1938
MN - Túmulo de Dom Rodrigo Sanches - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5361
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Vila Nova de Gaia
3804

EDIFICADO 
Beneficiação geral da cobertura e dos pavimentos, paramentos, 
pórticos e vãos e tetos das galerias do claustro e pátio; Conservação 
e restauro dos elementos de património integrado (revestimento azulejar)
 e das cantarias em pórtico, base e entabulamento (colunas de granito) do 
claustro; Valorização do local onde está instalado o túmulo de Dom Rodrigo 
Sanches (conclusão de trabalho em curso)                                                                                                 184 800,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado                                                                                 301 330,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Túmulo de Dom Rodrigo Sanches – ações de limpeza e estabilização das 
superfícies exteriores e interiores do túmulo e dos colunelos, realização de 
estudos científicos procurando contribuir para a caracterização da materialidade
 e execução do monumento, realização de sondagens procurando aferir da 
existência (ou não) de vestígios de policromia                                                                                   12 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                498 130,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         450 dias

OBSERVAÇÔES
As coberturas das galerias do claustro encontram-se degradadas e com necessidade urgente de substituição.

Distrito do Porto
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Igreja conventual gótica de planta cruciforme, transepto de grandes dimensões, coberta a madeira e cabeceira tripla contra-
fortada de planta poligonal abobadada, abrindo-se o portal principal na fachada lateral N. Capela funerária e túmulos dos 
fundadores de estilo manuelino. Retábulos barrocos e órgão rococó. A igreja conventual de Santa Clara representa um marco 
importante da arte do Norte de Portugal, mostrando-se muito mais liberta da tutela de tradição românica. O coro alto, da 
mesma época da Capela dos Fundadores é coberto por teto entalhado, uma das mais belas talhas do país. Anote-se ainda 
um fragmento de um fresco quinhentista.

IGREJA DE SANTA CLARA
MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1102
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Vila do Conde
3822

EDIFICADO 
Reabilitação das coberturas, fachadas e vãos                                                                                150 000,00 €
Limpeza e consolidação da arcaria do claustro                                                                                                9 540,00 €
Intervenção arqueológica                                                                                                                                     14 760,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro dos retábulos, cadeiral, oratório e teto do coro baixo                                 221 860,00 €
Conservação e restauro do teto, cadeiral, órgão e oratório do coro alto                                                  207 110,00 €
Conservação e restauro dos tetos, talha, pinturas, púlpito e túmulos da igreja                                 183 660,00 €
Conservação e restauro das esculturas                                                                                                    14 893,00 €
Conservação e restauro da Capela dos Fundadores                                                                                  118 200,00 €
Conservação e restauro do património integrado da Sacristia                                                                   82 990,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                             1 003 013,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         360 dias

OBSERVAÇÔES
Trabalhos urgentes de reparação de elementos do edificado e de conservação e restauro do património integrado.

Distrito do Porto
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Igreja paroquial de planta retangular e três naves escalonadas, seguindo, tardiamente, esquemas mendicantes, dividida inter-
namente em cinco tramos, definidos por arcos torais e pilares facetados, com coberturas diferenciadas em tetos de madeira 
nas naves e em abóbada artesoada na capela-mor. Fachada principal tripartida, revelando a estrutura interna, com o lado 
esquerdo marcado por torre sineira de dupla ventana, tendo os vãos rasgados em eixo composto por portal de volta perfeita, 
de decoração manuelina, e por rosácea. Fachadas rematadas em cornija e parapeito com ameias decorativas, as laterais ras-
gadas por portas travessas. Interior com amplo coro-alto, batistério no lado do Evangelho, capelas laterais de talha barroca. 
Arco triunfal assente em colunelos manuelinos, ladeado por retábulos colaterais de talha maneirista. Capela-mor com supe-
dâneo de degraus centrais, setecentista, com retábulo-mor de talha dourada do estilo barroco nacional. 

IGREJA DE AZURARA
MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5240
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Vila do Conde
3823

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                289 669,30 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         360 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos propostos correspondem a ações de conservação e de carácter preventivo.  

Distrito do Porto
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Igreja românica de planta longitudinal com nave de teto em madeira e ábside retangular abobadada, mostrando uma grande 
diferença estilística entre elas. O corpo da nave teve conclusão mais pobre, menos cuidada e bastante mais tardia que a 
capela-mor, onde é notória na decoração a inspiração galega. Apresenta duas fases distintas, destacando-se o estilo dos 
capitéis, frisos decorativos e modilhões da capela-mor pela sua originalidade e qualidade plástica. A pintura da abóbada da 
capela foi realizada diretamente sobre a pedra.

IGREJA DE SÃO CRISTOVÃO DE RIO MAU
MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5246
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Vila do Conde
3824

EDIFICADO 
Conservação, salvaguarda e valorização geral do imóvel - Reabilitação das coberturas da Igreja 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 70 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          180 dias

OBSERVAÇÔES
As coberturas da igreja necessitam de reabilitação, de maneira a garantir estanqueidade à infiltração de águas 
pluviais.

Distrito do Porto
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Igreja tardo-gótica de planta em cruz latina com três naves de diferente altura e cabeceira tripla, com portal axial manuelino 
e torre sineira renascentista. As paredes que formam a nave central e a capela-mor, em toda a sua extensão, estão coroadas 
por duas ordens de merlões. A grande torre sineira quadrangular, impõe-se à frontaria e a toda a igreja pelo seu volume e 
quase ausência de ornamentação, com excepção para o balcão de balaústres assente em mísulas. Capela lateral inteiramente 
forrada a azulejo do século XVII. O janelão voltado a O. mostra uma cena de Cristo de fortes efeitos cromáticos. Vitrais do 
início do século XX, executados em Paris, representando a vida de S. João Baptista.

IGREJA MATRIZ DE VILA DO CONDE
MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5249
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Vila do Conde
3826

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro dos retábulos da igreja                                                                               480 046,00 €
Reabilitação do teto do sub-coro, mobiliário e azulejos                                                                  115 540,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                595 586,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          270 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos propostos correspondem a ações de conservação e de carácter preventivo.  

Distrito do Porto
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Forte marítimo construído no século XVII, em local estratégico, com pequenas dimensões. Apresenta planta estrelada, com-
posta por face virada a terra com tenalha, formada por dois redentes, unidos por pequena cortina onde se rasga o portal, e 
face virada ao mar com dois outros redentes, mais pequenos, enquadrando uma bateria a barbete, em forma de meia lua. 
Possui paramentos em talude, de alvenaria de pedra e cunhais em cantaria, rematados em cordão e parapeito com merlões 
e canhoneiras, sobre os ângulos flanqueados guaritas. Possui a mesma conceção geral e tipo de planta do Forte de Montedor 
e o da Areosa, demonstrando a repetição do mesmo programa construtivo ao longo da costa, possivelmente com vista a uma 
maior rapidez de construção.

FORTIM DA GELFA (CÃO)
IIP - Decreto nº 47 508, DG, 1.ª série, n.º 20 de 24-01-1967 / Decreto nº 95/78, DG, 1.ª série, n.º 210 de 12-09-1978

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5685
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Caminha
4107

EDIFICADO 
Conservação e reabilitacação do forte  

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               120 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          180 dias

OBSERVAÇÔES
O imóvel denota mau estado de conservação, necessitando de uma intervenção global de reabiltação, incluindo 
limpeza e tratamento das alvenarias, bem como a reparação das coberturas das cosamatas e paramentos inte-
riores.  

Distrito de Viana do Castelo
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Igreja paroquial de transição entre o gótico final e o renascimento, integrando-se na tipologia das igrejas manuelinas de três 
naves, com cobertura de madeira, de dois registos na central, e cabeceira abobadada, seguindo o esquema das igrejas men-
dicantes do gótico português. O elaborado teto de carpintaria mudéjar é manuelino. Os azulejos de tapete são dos fins do 
século XVII e os retábulos de talha dourada são do estilo nacional. A decoração dos portais e a cabeceira revelam influência 
plateresca do norte de Espanha. Sacrário rotativo barroco, decorado com esculturas dos Apóstolos, de grande qualidade.

IGREJA MATRIZ (DE NS. SRA. DA ASSUNÇÃO) DE CAMINHA
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4101
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Caminha
4108

EDIFICADO 
Reabilitação da cobertura                                                                                                                               350 000,00 €

INFRAESTRUTURAS 
Reparação do sistema de iluminação                                                                                                 40 000,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Projeto de reabilitação da cobertura                                                                                                 30 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                              420 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         360 dias

OBSERVAÇÔES
Estruturas das coberturas necessitam de reparação e/ou substituição.  

Distrito de Viana do Castelo
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Sítio pré-histórico. Segundo António Martinho Baptista, constitui um dos mais ricos complexos inscultóricos da arte rupestre 
da Pré-história conhecidos no Noroeste de Portugal. 

LAJE DAS FOGAÇAS
MN - Decreto n.º 735/74, DG, I Série, n.º 297, de 21-12-1974

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=25403
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Caminha
4109

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Elaboração e execução de projeto paisagístico 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                              200 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          210 dias

OBSERVAÇÔES
Realização de trabalhos de preservação do sítio com vista ao seu usufruto, bem como da envolvente. 

Distrito de Viana do Castelo
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Igreja construída no século XIII, em estilo românico. Apresenta planta cruciforme, de cruz latina, harmonizada com as necessi-
dades e funções de reduzida comunidade monástica rural, sendo notório a adoção de soluções arquitetónicas que lembram 
pormenores da ordem Cisterciense, como a cabeceira tripartida e o transepto. Possui fachada principal terminada em empe-
na com portal de ombreiras salientes e decorativas, capitéis pequenos e decoração vegetal e floral, já do estilo gótico. O por-
tal do transepto da fachada norte é protogótico e possui maiores dimensões e grande desenvoltura, o que se poderá explicar 
pela função funerária do espaço fronteiro. No interior, possui azulejos seiscentistas, organizados em dois padrões diferentes 
sobrepostos e com excelente integração arquitetónica, cadeiral e imagens de madeira polícroma, barrocas, e retábulo-mor de 
talha em estilo nacional. A zona regral, construída à esquerda, possuiu as fachadas definidas por pilastras, com fenestração 
regular, profundamente adulterada, restando do claustro apenas três alas.

IGREJA DE SÃO SALVADOR DE PADERNE
MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23-06-1910 (igreja)

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3617
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Melgaço
4123

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do patrimonio integrado da nave da igreja                                                  131 800,00 €
Conservação e restauro do património integrado da capela-mor e sacristia                                 105 470,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                237 270,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          120 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos propostos correspondem a ações de conservação e de carácter preventivo.  

Distrito de Viana do Castelo
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Forte marítimo construído no século XVII, em local estratégico, com pequenas dimensões. Apresenta planta estrelada, com-
posta por face virada a terra com tenalha, formada por dois redentes, unidos por pequena cortina onde se rasga o portal, e 
face virada ao mar com dois outros redentes, mais pequenos, enquadrando uma bateria a barbete, em forma de meia lua. 
Possui paramentos em talude, de alvenaria de pedra e cunhais em cantaria, rematados em cordão e parapeito com merlões 
e canhoneiras, sobre os ângulos flanqueados guaritas. Possui a mesma conceção geral e o tipo de planta executada no Forte 
de Montedor e o Forte do Cão, demonstrando a repetição do mesmo programa construtivo ao longo da costa, possivelmente 
com vista a uma maior rapidez de construção. Cruzava fogo com o Forte de São Tiago da Barra e o de Montedor.

FORTIM DA AREOSA (VINHA)
IIP - Decreto nº 251/70, DG, 1.ª série, n.º 129 de 03-06-1970

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4126
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Viana do Castelo
4218

EDIFICADO 
Conservação e reabilitacação do forte  

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               100 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          180 dias

OBSERVAÇÔES
O imóvel denota mau estado de conservação, necessitando de uma intervenção global de reabiltação, incluindo 
limpeza e tratamento das alvenarias.  

Distrito de Viana do Castelo
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Forte marítimo construído no século XVII, em local estratégico, com pequenas dimensões. Apresenta planta estrelada, com-
posta por face virada a terra com tenalha, formada por dois redentes, unidos por pequena cortina onde se rasga o portal, e 
face virada ao mar com dois outros redentes, mais pequenos, enquadrando uma bateria a barbete, em forma de meia lua. 
Possui paramentos em talude, de alvenaria de pedra e cunhais em cantaria, atualmente sem remate mas com vestígios de 
guaritas sobre os ângulos flanqueados. Possui a mesma conceção geral e o tipo de planta executada no Forte da Areosa e no 
Forte do Cão, demonstrando a repetição do mesmo programa construtivo ao longo da costa, possivelmente com vista a uma 
maior rapidez de construção. Cruzava fogo com aqueles dois fortes, evitando assim o desembarque naquela zona, onde a 
costa era bastante permeável.

FORTIM DE MONTEDOR (PAÇÔ)
IIP - Decreto nº 47 508, DG, 1.ª série, n.º 20 de 24-01-1967

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5168
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Viana do Castelo
4219

EDIFICADO 
Conservação e reabilitacação do forte  

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               100 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          180 dias

OBSERVAÇÔES
O imóvel denota estado de ruína, necessitando de uma intervenção global de reabiltação, incluindo limpeza e 
tratamento das alvenarias, bem como a reparação das coberturas das cosamatas e paramentos interiores.

Distrito de Viana do Castelo
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Convento masculino da ordem de São Domingos, cuja igreja constituiu paradigma das origens do chamado “Estilo Chão”. A 
igreja possui planta composta por uma nave em cruz latina, com capelas laterais intercomunicantes, separadas por arcaria 
da ordem jónica e capela-mor retangular, com cobertura de madeira. Apresenta fachada principal tipo retábulo, maneirista, 
tendo grandes semelhanças com o pórtico lateral do Convento de São Gonçalo de Amarante, do arquiteto Julião Romeno, 
em que uma das características das suas fachadas é a confluência de elementos decorativos renascentistas com modelo. 
No interior, os retábulos têm talha maneirista, barroca e rococó, sendo o da capela-mor em barroco nacional. Destaca-se o 
grande e rico retábulo de Nossa Senhora do Rosário no braço do transepto, do arquiteto André Soares da Silva e executado 
por José Álvares de Araújo, em “talha gorda” típica do Alto Minho, em estilo rococó, mostrando influências das capelas do 
Rosário das igrejas dominicanas espanholas.

IGREJA DE SANTA CRUZ DO CONVENTO DE SÃO DOMINGOS
MN - Decreto de 16-06-1910, DG n.º 136 de 23-06-1910 (igreja)

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4146
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Viana do Castelo
4222

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do teto, retábulo, cadeiral e azulejos da capela-mor                                 241 800,00 €
Conservação e restauro dos retábulos, tetos, mobiliário e esculturas do 
transepto e da Confraria de Nossa Senhora do Rosário                                                                 242 944,00 €
Conservação e restauro do teto e dos retábulos da nave da Igreja                                                203 560,00 €
Conservação  e restauro do mobiliário, retábulo e teto da Sacristia                                                    117 231,00 €
Conservação e restauro de património integrado                                                                                   95 490,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                901 025,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          360 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos propostos correspondem a ações de conservação e de carácter preventivo.  

Distrito de Viana do Castelo
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Conjunto arquitetónico do século XVI que integra um painel de pintura mural no seu interior bem conservado e de grande 
interesse artístico. A Capela é um imóvel particular de valor arquitetónico, inserido no interior de uma propriedade agrícola. 
Apesar de ser desconhecida a sua datação, pela sua configuração arquitetónica trata-se de uma construção isolada do século 
XVI, possivelmente associada a um percurso de peregrinação. A capela, de planta quadrangular, tem 20 metros quadrados 
de área e possui uma pintura mural polícroma em tons de terra (ocre, castanho, verde e amarelo) e delimitada por molduras 
retilíneas simples de tom castanho-avermelhado.

IGREJA DE SÃO CLÁUDIO DE NOGUEIRA
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, 1.ª série, n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2170
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Viana do Castelo
4223

EDIFICADO 
Revisão da cobertura e reabilitação das portas 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 20 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                            60 dias

OBSERVAÇÔES
O imóvel carece de uma intervenção de reabilitação da cobertura e carpintarias. 

Distrito de Viana do Castelo
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Aglomerado proto-urbano. Povoado da Idade do Ferro com ocupação romana, localizado estrategicamente no topo de um 
monte dominando vastas áreas da zona litoral e ribeirinha, controlando o movimento de entradas e saídas na foz do Rio Lima. 
Integra-se na tipologia dos Castros do Minho e Galiza em que a romanização se fez sentir, possuindo três linhas de muralhas 
com torreões de reforço e casas de diferentes plantas e aparelho.  Apresenta características muito próprias, sobretudo ao nível 
das estruturas arquitetónicas, sendo famoso o aparelho helicoidal de algumas casas, com planta redonda, com vestíbulo ou 
átrio, possuindo por vezes fornos de cozer pão. Todas as casas alpendradas e as de planta retangular são de soleira baixa, 
enquanto as que não têm alpendre têm entrada alta. 

RUÍNAS DA CIDADE VELHA DE SANTA LUZIA
MN - Decreto n.º 11 454, DG, I Série n.º 35, de 19-02-1926

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3626
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Viana do Castelo
4234

EDIFICADO 
Reparação/correção do passadiço do percurso de visita                                                                 50 000,00 €
Execução de obra de transformação do edifício de apoio aos 
visitantes em edifício energeticamente autónomo                                                                                150 000,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Projeto de transformação do edifício de apoio aos visitantes 
em edifício energeticamente autónomo                                                                                                 30 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               230 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         390 dias

OBSERVAÇÔES
A reparação do passadiço é fundamental para garantir a segurança ao longo do percurso de visita ao monumento.

Distrito de Viana do Castelo
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Castelo de construção medieval, de planta retangular irregular, em cantaria, composto por muralha sem remate nem adarve, 
mas que era acedido por escadas estruturadas na espessura da muralha e em salta cão, e por torre de menagem, quadrada, 
adossada exteriormente, sem remate, mas que seria em parapeito ameado saliente, assente em cachorros escalonados, que 
conserva, com acesso sobrelevado por portal em arco de volta perfeita, sobre os pés direitos. O principal acesso ao interior 
do castelo faz-se por porta a S., em arco de volta perfeita, sobre impostas salientes, tendo no pátio de armas vestígios de 
várias construções e, a O., portal de ligação à vila muralhada. Interiormente, a torre de menagem possui piso rebaixado com 
cisterna, abobadada, e dois outros, iluminados por seteiras a abrir para o interior, o último coberto por abóbada de berço. A 
cerca urbana, em cantaria, tem planta sub-elíptica, com os topos NO. e NE. curvos, sem remate nem adarve, e conservando 
apenas uma das portas, em arco. Castelo integrado na linha estratégica da defesa de Trás-os-Montes.

CASTELO DE MONFORTE
MN - Decreto nº 37 728, DG, 1.ª série, n.º 4 de 05-01-1950

http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/sipa.aspx?id=4195
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Chaves
4457

EDIFICADO 
Conservação e restauro da muralha                                                                                                               250 000,00 €
Escavações arqueológicas                                                                                                                                 50 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                              300 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          270 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos poropostos são de caráter conservativo e de manutenção.  

Distrito de Vila Real
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Igreja românica de estrutura muito simples com nave e capela mor quadrangulares e cobertura de madeira. O portal axial 
apresenta já uma organização gótica, embora as arquivoltas sejam de meio ponto, e as bases têm também recorte gótico. 
Os capitéis, cachorradas e o arco cruzeiro apresentam solução tardia. Igreja de duplo eixo e formas irregulares. As paredes 
interiores conservam algumas pinturas a fresco dos séculos XV, XVI e dois retábulos de talha policroma de estilo rococó.

IGREJA DE NOSSA SENHORA DA AZINHEIRA DO OUTEIRO SECO
IIP - Decreto n.º 28 536, DG, I Série, n.º 66, de 22-03-1938

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5780
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Chaves
4464

EDIFICADO 
Reabilitação das fachadas                                                                                                                   42 400,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Trabalhos de conservação e restauro dos dois retábulos e esculturas da igreja                                  42 400,00 €
Trabalhos de conservação e restauro do Cristo crucificado capela-mor                                                     2 650,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Estudo das pinturas murais e granito                                                                                                   41 820,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 129 270,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          495 dias

OBSERVAÇÔES
As pinturas murais (século XV-XVI) revestem quase de forma integral o interior da igreja (nave e capela mor) e 
apresentam-se em muito mau estado de conservação, ocorrendo destacamentos e extensas bolsas provocadas 
pela perda de adesão entre as argamassas e o suporte pétreo, daí decorrendo situações de perda constante e 
irreversível de material histórico. As pinturas murais, assim como o próprio suporte granítico, apresentam uma 
severa deterioração causada por manchas negras de possível  origem biológica que urge identificar para posterior 
tratamento. Também as estruturas retabulares presentes na nave evidenciam mau estado de conservação, quer a 
nível do suporte, quer dos revestimentos cromáticos.  

Distrito de Vila Real
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Mosteiro Cisterciense com igreja composta por uma nave poligonal, românica e capela-mor, gótica, com dependências con-
ventuais desenvolvidas a S., de que conserva troço de arcada gótica do clausto e outras construções. A nave foi alteada na 
época renascentista conforme atesta a cornija. Fachada principal da igreja terminada em empena de cornija truncada por 
dupla sineira, tendo portal de arco pleno. Interior com púlpito no lado do Evangelho, dois retábulos colaterais e retábulo-mor 
barroco, de estilo nacional de transição. Denota certa uniformidade na largura das construções ao longo de diversas épocas, 
o que lhe confere certa harmonia.

MOSTEIRO DE PITÕES DAS JÚNIAS
MN -Decreto nº 37 728, DG, 1.ª série, n.º 4 de 05-01-1950

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4170
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Montalegre
4488

EDIFICADO 
Reabilitação da cobertura da igreja e fachadas                                                                                 60 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do retábulo-mor                                                                                                 30 000,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Levantamento aerofotogramétrico e fotográfico                                                                                    5 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 95 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                           215 dias

OBSERVAÇÔES
O imóvel carece de uma intervenção profunda sobre as coberturas e paramentos, bem como a conservação e 
restauro do retábulo-mor.  

Distrito de Vila Real



   
   

   
   

   
   

   
  S

ÍT
IO

S 
 A

RQ
UE

O
LÓ

G
IC

O
S

Plano Regional de  Intervenções Prioritárias (DRCN)

122

Santuário rupestre galaico-romano, dedicado a Serápis, deus dos infernos ou dos Deuses “Severos”, composto por três aflora-
mentos rochosos onde se procedia a um ritual de iniciação com uma ordem sequencial e um itinerário entre si muito preciso: 
na primeira rocha eram sacrificadas as vítimas, fazia-se o sacrifício do sangue, a incineração das vítimas, o consumo da carne, 
a revelação do nome da autoridade máxima dos infernos e, por fim, a purificação; na segunda repetia-se a iniciação, mas 
num grau mais elevado, e, na terceira, o ponto mais alto do santuário, acorreria o principal ato da iniciação: a morte, o enterro 
e a ressurreição. Sobre os rochedos erguiam-se templos, de que subsistem os entalhes nas rochas para o seu assentamento.

FRAGAS DE PANÓIAS/SANTUÁRIO DE PANÓIAS
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, n.º 136, de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3671
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Vila Real
4582

EDIFICADO 
Reparação e conservação da cobertura, portas e caixilharias, pavimentos 
e tetos do Centro Interpretativo; sinalética e acessibilidades                                                                  75 000,00 €
Execução da obra de transformação do edificio do Centro Interpretativo 
em edifício energeticamente autónomo                                                                                                120 000,00 €

LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Projeto de transformação do edificio do Centro Interpretativo em edifício
energeticamente autónomo                                                                                                                 30 000,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               225 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          330 dias

OBSERVAÇÔES
O Centro Interpretativo manifesta necessidade de trabalhos de conservação.    

Distrito de Vila Real
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Convento dominicano com igreja de estrutura filiada no gótico mendicante, de planta em cruz latina, composta por três na-
ves escalonadas, permitindo a iluminação direta de todas elas, transepto saliente, interiormente iluminada por clerestório, 
rosácea e óculo sobre o arco triunfal e no transepto, e com coberturas de madeira nas naves e falsa abobadada de berço, na 
capela mor. Fachada principal revelando a divisão espacial interior, rasgada por portal, de arquivoltas apontadas, inserido 
em alfiz, e rosácea. Fachadas laterais com porta travessa e frestas. No interior, as naves separam-se por três arcos apontados, 
múltiplos, tendo um quarto no cruzeiro, maior, assentes em pilares cruciformes. Capela mor setecentista, ladeada por torre 
sineira, interiormente com arco triunfal de volta perfeita sobre pilastras almofadadas, e possuindo retábulo mor maneirista de 
dois andares. Apresenta a fachada principal com os panos separados por contrafortes escalonados e portal ladeado por dois 
nichos com imagens pétreas da Ordem, seguindo a tradição românica. 

IGREJA DE SÃO DOMINGOS, SÉ DE VILA REAL
MN - Decreto n.º 11 454, DG, I Série n.º 35, de 19-02-1926

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1116
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Vila Real
4585

EDIFICADO 
Manutenção regular, com reparação das anomalias na drenagem das águas pluviais, na zona entre a cabeceira 
e a torre destacada, a nascente 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                 50 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                            90 dias

OBSERVAÇÔES
O imóvel carece de trabalhos de manutenção regular, em particular no encontro da parede fundeira com a torre 
destacada, devido à frequente acumulação de detritos (folhas, animais mortos,...) e à deficiente secção do canal 
drenante.

Distrito de Vila Real
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Capela visigótica, maneirista. Planta longitudinal regular. Volumes articulados com coberturas diferenciadas de telhados de 
duas águas e não coincidência do exterior com o interior. Embasamento proeminente conferindo-lhe grande horizontalidade. 
Capela de três naves e capela mor. Fachada principal delimitada por pilastras, com escadaria com rebordo no remate dos 
patins que dão acesso à porta, de perfil retangular e ladeada por fenestração gradeada, encimada por três brasões de armas. 
Remate em cornija e pequena sineira sobre a porta. O corpo da capela mor, em plano mais recuado e de menores dimensões 
e altura, comporta pequena fenestração igual ao do corpo da capela. No interior, duas fiadas de três arcos de cada lado, a 
pleno centro, assentes em colunas cilíndricas atarracadas, com capitéis de decoração fitomórfica. Arco triunfal de arco em 
ferradura, assente em colunas adossadas ao pano murário divisor da capela com a capela mor, lembrando iconóstase. Altar 
mor de talha, tetos de madeira policromada, de caixotões.

CAPELA DE SÃO PEDRO DE BALSEMÃO
MN - Decreto n.º 7 586, DG, I Série, n.º 138, de 8-07-1921

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3732
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Lamego
4270

EDIFICADO
Trabalhos de Beneficiação, Reparação e Conservação: beneficiação do exterior do imóvel e reparações pontu-
ais, incluindo instalação de apoio aos visitantes

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                   30 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                                  30 dias

OBSERVAÇÔES
A falta de instalações de apoio aos visitantes é particularmente notada dado o facto do monumento estar afas-
tado do centro da cidade de Lamego e na povoação de Balsemão não existir qualquer equipamento que possa 
suprir aquela lacuna.  

Distrito de Viseu
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Igreja paroquial de fundação românica, muito adulterada nos períodos subsequentes É de planta retangular composta por 
nave, capela-mor mais estreita torre sineira de planta quadrada adossada à fachada lateral direita, capelas laterais e várias 
dependências, constituindo um grupo de volumes escalonados; coberturas interiores diferenciadas, em falsas abóbadas de 
berço de madeira, sendo iluminada uniformemente por janelas em capialço na capela-mor e janelas retilíneas na nave. Fa-
chada principal em empena, com portal românico, escavado, de arco apontado e dois pórticos laterais, o S. com elementos 
igualmente românicos, com cruz vazada no tímpano. Fachadas laterais com cachorrada desadornada no volume da nave e, 
nos dos anexos e capela-mor, com cunhais apilastrados e remates em friso e cornija. Interior com coro-alto, púlpito no lado 
da Epístola e retábulos de talha dourada maneirista, nacional e joanina, com silhares de azulejo padrão seiscentista. Possui 
capela lateral, dedicada ao Santíssimo, formando corpo saliente, com cobertura octogonal interna e a quatro águas externa-
mente. 

IGREJA DE SANTA MARIA DE ALMACAVE
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, 1.ª série, n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4288
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Lamego
4277

EDIFICADO 
Substituição da cobertura; revisão da estrutura da cobertura                                                               200 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do Património Integrado compreendendo 
a talha, escultura de vulto e escultura funerária, tetos, pintura de 
cavalete e pintura mural, azulejos, mobiliário e elementos em granito                                                470 466,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                670 466,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          180 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos propostos correspondem a ações de reparação das coberturas e de conservação e restauro do pa-
trimónio integrado.    

Distrito de Viseu
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Catedral construída no período românico-gótico, sofrendo sucessivas reconstruções nos períodos manuelino, maneirista e 
barroco, mantendo a primitiva torre românica, a fachada e capelas claustrais manuelinas, ostentando nas naves vãos de per-
fis maneiristas, estilo também desenvolvido na estrutura claustral, e a capela-mor com cunho barroco. Conjunto composto 
por igreja de planta em cruz latina formada por três naves escalonadas, cada uma com quatro tramos, transepto saliente, 
iluminado por torre lanterna, e cabeceira barroca com sacristia e capela adossadas. A igreja possui coberturas interiores dife-
renciadas, em falsas abóbadas de berço na nave central e capela-mor, e de aresta nas naves laterais, as do corpo do templo 
pintadas em “trompe-l’oeil” de execução barroca. Capela-mor profunda, com forte efeito cenográfico da autoria de Nicolau 
Nasoni, de três tramos, rasgados por tribunas, integrando cadeiral e dois órgãos confrontantes. Interior com coro-alto amplo, 
prolongando-se sobre as três naves, contendo cadeiral e capelas retabulares, onde se integram estruturas de talha dourada 
rococó.

SÉ DE LAMEGO
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, 1.ª série, n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6431
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Lamego
4291

EDIFICADO 
Conservação e restauro dos Portais da fachada e sinos da Torre Sineira 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               160 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                          180 dias

OBSERVAÇÔES
Os portais da fachada principal carecem de uma intervenção de conservação e restauro, bem como os sinos da 
torre sineira.     

Distrito de Viseu
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O Museu de Lamego está instalado no antigo Paço Episcopal, mandado reedificar no século XVIII pelo bispo D. Manuel 
de Vasconcelos Pereira. Fundado em 1917, na sequência da implantação da República e consequente nacionalização dos 
bens da Igreja, o seu espólio foi inicialmente constituído pelos objetos já existentes no Paço, complementado com diversos 
elementos provindos do extinto Convento das Chagas de Lamego, aos quais se somaram o acervo arqueológico da Câmara 
Municipal e, até aos nossos dias, com o seu permanente enriquecimento através de doações.

MUSEU DE LAMEGO
Sem Classificação

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6669
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Lamego
74610

EDIFICADO 
Requalificação do Museu                                                                                                                           2 500 000,00 €
Ampliação da varanda                                                                                                                                     83 516,38 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               2 583 516,38 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         840 dias

OBSERVAÇÔES
Intervenção global de requalificação do imóvel.    

Distrito de Viseu
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Mosteiro de Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, composto por igreja e construções anexas no lado esquerdo, onde surgia 
a zona regral, desenvolvida em torno de um claustro. É de transição do românico para o gótico e deste para o manuelino, 
muito adulterado, com o desaparecimento do alpendre da fachada principal, púlpito e claustro, transformado em cemitério. 
Acha-se ligado a episódios da formação da nacionalidade, a Egas Moniz e à Honra de Resende, cujos tutelares possuíam 
panteão no mosteiro, com várias arcas tumulares, identificadas por lápides com inscrições. A igreja é de raiz românica, remo-
delada no período gótico, composta por nave, capela-mor, sacristia, um panteão e torre sineira, com coberturas interiores 
diferenciadas, de madeira na nave e anexos, e em abóbada de nervuras na capela-mor. Retábulos de talha dourada de estilo 
barroco nacional, os colaterais prolongando-se e revestindo parcialmente o arco triunfal, arreigados a esquemas maneiristas, 
com remate em tabela. No arco triunfal, subsistem vestígios das pinturas murais quinhentistas. 

IGREJA DE SANTA MARIA DE CÁRQUERE
MN - Decreto de 16-06-1910, DG, 1.ª série, n.º 136 de 23-06-1910

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3783
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Resende
4331

EPATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro do património integrado, talha e escultura de vulto 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                  24 200,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         360 dias

OBSERVAÇÔES
Os trabalhos propostos correspondem a ações de conservação e de carácter preventivo.

Distrito de Viseu
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Mosteiro masculino cisterciense, medieval, maneirista e barroco, composto por igreja de planta retangular com três naves es-
calonadas, com cobertura em abóbadas de aresta e ogivais, com transepto saliente e capela mor profunda, mais estreita, com 
sacristia e claustros anexos a sul. A estrutura do edifício é românico-gótica, sendo reformulado nos períodos maneirista, em 
que foram rasgadas as fenestrações do transepto e construído o claustro grande de dois pisos (barroco), com a criação de uma 
nova fachada principal, enquadramento do coro-alto, e um tratamento do espaço interno “à romana”. Estruturas retabulares 
joaninas e silhares de azulejos barrocos, do tipo padronagem e figurativo azul e branco. As sucessivas reconstruções da igreja 
mantiveram a planimetria, parte do alçado e até coberturas abobadadas de algumas capelas

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE SALZEDAS
MN - Decreto n.º 31-I/2012, DR, 1.ª série, n.º 252 (suplemento), de 31-12-2012

http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=4274
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Tarouca
616

EDIFICADO
Renovação do interior da igreja - tratamento dos paramentos, instalação de 
equipamento elétrico e sonoro;                                                                                                                      100 000,00 €       
Trabalhos de conservação e restauro da fachada principal (limpeza e tratamento)                             100 000,00 €                                                                                                           

PATRIMÓNIO INTEGRADO
Conservação e restauro do património integrado compreendendo a talha, escultura de vulto, 
escultura funerária, pintura de cavalete, azulejos, mobiliário e elementos decorativos                       369 650,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                  569 650,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                                720 dias

OBSERVAÇÔES
O interior da igreja patenteia mau estado de conservação, em particular nas partes adjacentes a paredes exte-
riores e em coberturas – em particular das naves colaterais. Por outro lado, anteriores intervenções incompletas 
(tratamento de paramentos das naves colaterais) ou espúrias (zona de celebração no transepto) desconforma-
ram a perceção do espaço, de origem com grande unidade espacial e decorativa, própria do Barroco. 

Distrito de Viseu
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Mosteiro masculino cisterciense, gótico, maneirista e barroco, composto por igreja de planta cruciforme, de três naves esca-
lonadas, capela mor, sacristia e torre sineira adossadas ao lado esquerdo; no mesmo lado, desenvolviam-se as dependências 
conventuais, com claustro, dormitórios, noviciado, enfermaria, e a cerca, composta por várias capelas e fontes. A igreja, de 
fundação medieval, como se depreende da persistência de uma rosácea na fachada e a existência de arcos apontados e 
abóbada da nave em berço quebrado, foi muito alterada, em termos estruturais, no período maneirista, com transformação 
das naves laterais em capelas intercomunicantes e na reforma da fachada principal, tripartida por pilares salientes, rasgada 
por portal de verga reta, encimado por nicho e pelas armas portuguesas. Interior com capelas laterais decoradas com azulejo 
do tipo tapete e retábulos maneiristas e do barroco nacional, tendo, na nave central, o cadeiral da comunidade e um órgão, 
ambos de produção barroca. Capela mor ampla, decorada com azulejo figurativo azul e branco, de produção joanina e retá-
bulo do estilo barroco nacional.

MOSTEIRO DE SÃO JOÃO DE TAROUCA
MN - Decreto n.º 95/78, DR, I Série, n.º 210, de 12-09-1978

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4720
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Tarouca
4390

EDIFICADO 
Sustituição integral de asna da cobertura do Centro Interpretativo 
e reabilitação de caixilharias e vigamentos do piso inferior                                                                   12 000,00 €
Conservação de paramentos exteriores e pavimentos em granito 
na Igreja, transepto e nave lateral sul                                                                                                   15 000,00 €
Reconstrução de muros derrubados na cerca do mosteiro                                                                  18 000,00 €

PATRIMÓNIO INTEGRADO 
Conservação e restauro dos  retábulos, pintura sobre madeira, 
mobiliário eclesiástico, orgão de tubos, elementos em pedra e azulejos                                                 154 400,00 €

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                                199 400,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         600 dias

OBSERVAÇÔES
Património integrado necessita de trabalhos de conservação. Os pavimentos em granito da Igreja manifestam 
patologias consequentes da acumulação de humidade.    

Distrito de Viseu
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“Uma das expressões arquitetónicas que marcam o território português é o megalitismo. Este fenómeno surge na se-
gunda metade do VI milénio a. C. e perdura, com novas construções, reconstruções e re-ocupações, até aos inícios do II 
milénio a. C.Aquela designação, que remete para a noção de “construções funerárias com grandes pedras”, engloba, no  
entanto, realidades muito distintas, pela sua natureza, função específica e cronologia: grandes pedras levantadas (menhirs); 
espaços circulares ou ovalados delimitados por grandes pedras levantadas (cromeleques); câmaras funerárias formadas por 
grandes pedras levantadas (esteios) e cobertas por grandes lajes, com ou sem corredor (antas ou dolmens); câmaras simila-
res às anteriores mas construídas com blocos de pedra menores e com coberturas em falsa cúpula (tholoi); pequenas cistas 
definidas por lajes de pedra e até grutas escavadas na rocha que se assemelham às construções em falsa cúpula; tumulações 
coletivas em gruta que mimetizam as tumulações em antas; ou ainda monumentos naturais, posteriormente utilizados como 
local funerário.”

MEGALITISMO A NORTE - ROTA CULTURAL DO CONSELHO DA EUROPA
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LEVANTAMENTOS/ESTUDOS/PROJETOS 
Identificação e valorização dos monumentos megalíticos acessiveis à visita pública 

INVESTIMENTO GLOBAL                                                                                                                               250 000,00 €

PRAZO DE EXECUÇÃO                                                                                                                                         420 dias

OBSERVAÇÔES
Limpezas, levantamentos, diagnósticos, sinalética, trabalhos arqueológicos e de conservação, textos-memórias 
descritivas, roteiro-guia, encontro-seminário.  
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Nº Inventário Grau Classificação Distrito Concelho Monumento Estimativa orçamental TIPOLOGIA

2205 IIP Braga Braga Museu dos Biscainhos 370 000,00 € Arquitetura civil

74611 Sem Classificação Braga Braga
Museu D. Diogo de 
Sousa

500 000,00 € Arquitetura civil

2298 MN Braga Guimarães Paço dos Duques 1 366 000,00 € Arquitetura civil

2354 IIP Bragança Bragança
Museu do Abade de 
Baçal

277 959,00 € Arquitetura civil

74609 Sem Classificação Bragança Miranda do Douro
Museu da Terra de 
Miranda

550 000,00 € Arquitetura civil

763 IIP Porto Porto
Casa Allen, Casa das 
Artes e jardins

474 995,60 € Arquitetura civil

3709 IIP Porto Porto Casa de Ramalde 175 000,00 € Arquitetura civil

74610 Sem Classificação Viseu Lamego Museu de Lamego 2 583 516,38 € Arquitetura civil

Arquitetura civil 6 297 470,98 €

2267 MN Braga Guimarães Castelo de Guimarães 250 000,00 € Arquitetura militar

2348 IIP Bragança Bragança Castelo de Rebordãos 40 000,00 € Arquitetura militar

2373 MN Bragança
Carrazeda de 
Ansiães

Vila amuralhada e 
castelo de Ansiães

225 000,00 € Arquitetura militar

3034 IIP Guarda
Vila Nova de Foz 
Côa

Castelo de Castelo 
Melhor

60 000,00 € Arquitetura militar

3035 MN Guarda
Vila Nova de Foz 
Côa

Vila amuralhada de 
Numão

171 000,00 € Arquitetura militar

4107 IIP Viana do Castelo Caminha Fortim da Gelfa (Cão) 120 000,00 € Arquitetura militar

4218 IIP Viana do Castelo Viana do Castelo
Fortim da Areosa 
(Vinha)

100 000,00 € Arquitetura militar

4219 IIP Viana do Castelo Viana do Castelo
Fortim de Montedor 
(Paçô)

100 000,00 € Arquitetura militar

4457 MN Vila Real Chaves Castelo de Monforte 300 000,00 € Arquitetura militar

Arquitetura militar 1 366 000,00 €

2051 MN Aveiro Arouca Mosteiro de Arouca 1 016 980,00 € Arquitetura religiosa

2165 IIP Braga Amares
Mosteiro de Santo 
André de Rendufe

1 040 150,00 € Arquitetura religiosa

2176 MN Braga Braga
Igreja e convento de 
Vilar de Frades

269 520,00 € Arquitetura religiosa

2223 IIP Braga Braga Mosteiro de Tibães 2 308 850,00 € Arquitetura religiosa

2231 MN Braga Braga Sé de Braga 1 176 800,00 € Arquitetura religiosa

2280 MN Braga Guimarães
Igreja de Nª Sª da 
Oliveira

418 124,00 € Arquitetura religiosa

2281 MN Braga Guimarães
Igreja de St.ª Cristina 
de Serzedelo

78 272,00 € Arquitetura religiosa

2292 IIP Braga Guimarães
Mosteiro de Stª Mari-
nha da Costa/Igreja

1 082 056,00 € Arquitetura religiosa

2344 IIP Bragança Alfândega da Fé
Igreja Matriz (de Ns. 
Sra. da Assunção) de 
Sambade

172 500,00 € Arquitetura religiosa

2357 MN Bragança Bragança
Basílica menor de 
Santo Cristo de 
Outeiro

50 000,00 € Arquitetura religiosa

2387 MN Bragança
Freixo de Espada 
à Cinta

Igreja Matriz de Freixo 
de Espada à Cinta

1 467 739,00 € Arquitetura religiosa

2398 MN Bragança Miranda do Douro
Igreja de Miranda 
(antiga Sé)

733 150,00 € Arquitetura religiosa

2436 MN Bragança Torre de Moncorvo
Igreja Matriz de Torre 
de Moncorvo

1 683 740,00 € Arquitetura religiosa

2437 MN Bragança Torre de Moncorvo
Igreja de São Tiago de 
Adeganha

75 690,00 € Arquitetura religiosa

Síntese do Plano de Intervenções prioritárias 2021-2030
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Nº Inventário Grau Classificação Distrito Concelho Monumento Estimativa orçamental TIPOLOGIA

3037 MN Guarda
Vila Nova de Foz 
Côa

Igreja Matriz de Vila 
Nova de Foz Côa

423 490,00 € Arquitetura religiosa

3603 MN Porto Amarante
Igreja de São João 
Baptista de Gatão

30 470,00 € Arquitetura religiosa

3604 IIP Porto Amarante
Igreja de São Marti-
nho de Mancelos

114 710,00 € Arquitetura religiosa

3606 MN Porto Amarante
Igreja do Salvador, de 
Freixo de Baixo

30 200,00 € Arquitetura religiosa

3628 MN Porto Felgueiras
Igreja de Santa Maria 
de Pombeiro

1 589 190,00 € Arquitetura religiosa

3663 MN Porto Matosinhos
Igreja do Mosteiro de 
Leça do Balio

250 000,00 € Arquitetura religiosa

3691 MN Porto Penafiel
Igreja de São Salvador 
de Paço de Sousa

322 092,00 € Arquitetura religiosa

3740 MN Porto Porto
Igreja de Santa Clara, 
Porto

196 962,00 € Arquitetura religiosa

3748 MN Porto Porto
Igreja do Mosteiro de 
São Bento da Vitória

1 170 300,00 € Arquitetura religiosa

3765 MN Porto Porto Sé Catedral do Porto 841 208,00 € Arquitetura religiosa

3768 IIP Porto Porto
Torre, Capela ou 
Ermida de S. Miguel 
-O-Anjo

55 000,00 € Arquitetura religiosa

3802 MN Porto V.N. de Gaia
Mosteiro da Serra 
do Pilar

1 239 544,00 € Arquitetura religiosa

3804 IIP Porto V.N. de Gaia
Mosteiro de São 
Salvador de Grijó

498 130,00 € Arquitetura religiosa

3822 MN Porto Vila do Conde Igreja de Santa Clara 1 003 013,00 € Arquitetura religiosa

3823 MN Porto Vila do Conde Igreja de Azurara 289 669,30 € Arquitetura religiosa

3824 MN Porto Vila do Conde
Igreja de São Cristó-
vão de Rio Mau

70 000,00 € Arquitetura religiosa

3826 MN Porto Vila do Conde
Igreja Matriz de Vila 
do Conde

595 586,00 € Arquitetura religiosa

4108 MN Viana do Castelo Caminha
Igreja Matriz (de Ns. 
Sra. da Assunção) de 
Caminha

420 000,00 € Arquitetura religiosa

4123 MN Viana do Castelo Melgaço
Igreja de São Salva-
dor de Paderne

237 270,00 € Arquitetura religiosa

4222 MN Viana do Castelo Viana
Igreja de Santa Cruz 
do Convento de São 
Domingos

901 025,00 € Arquitetura religiosa

4223 MN Viana do Castelo Viana do Castelo
Igreja de S. Cláudio 
de Nogueira

20 000,00 € Arquitetura religiosa

4464 IIP Vila Real Chaves
Senhora da Azinheira 
do Outeiro Seco

129 270,00 € Arquitetura religiosa

4488 MN Vila Real Montalegre
Mosteiro de Pitões 
das Júnias

95 000,00 € Arquitetura religiosa

4585 MN Vila Real Vila Real
Igreja de São Domin-
gos, Sé de Vila Real

50 000,00 € Arquitetura religiosa

4270 MN Viseu Lamego
Capela de São Pedro 
de Balsemão

30 000,00 € Arquitetura religiosa

4277 MN Viseu Lamego
Igreja de Santa Maria 
de Almacave

670 466,00 € Arquitetura religiosa

4291 MN Viseu Lamego Sé de Lamego 160 000,00 € Arquitetura religiosa

4331 MN Viseu Resende
Igreja de Santa Maria 
de Cárquere

24 200,00 € Arquitetura religiosa

616 MN Viseu Tarouca
Mosteiro de Santa 
Maria de Salzedas

569 650,00 € Arquitetura religiosa

4390 MN Viseu Tarouca
Mosteiro de São João 
de Tarouca

199 400,00 € Arquitetura religiosa

Arquitetura religiosa 23 799 416,30 €

Síntese do Plano de Intervenções prioritárias 2021-2030
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70710 SIP Guarda
Vila Nova de Foz 
Côa

Castelo Velho de 
Freixo de Numão

80 000,00 € Sítio arqueológico

4109 MN Viana do Castelo Caminha Laje das Fogaças 200 000,00 € Sítio arqueológico

4234 MN Viana do Castelo Viana do Castelo
Ruínas da Cidade 
Velha de Santa Luzia

230 000,00 € Sítio arqueológico

4582 MN Vila Real Vila Real
Fragas de Panóias/
Santuário de Panóias

225 000,00 € Sítio arqueológico

Megalitismo a Norte 
- Rota Cultural do 
Conselho da Europa

250 000,00 € Sítio arqueológico

Sítio arqueológico 985 000,00 €

NORTE DE PORTUGAL 32 447 887,28 €

Síntese do Plano de Intervenções prioritárias 2021-2030
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