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INTRODUÇÃO 
 

Em setembro de 2020, a Direção Regional de Cultura do Centro propôs à Região a “Estratégia Regional 

de Cultura 2030” assente em três eixos estruturantes:  

CULTURA – CRIATIVIDADE – RESILIÊNCIA DOS TERRITÓRIOS 

 

Para a elaboração desta estratégia foram considerados um conjunto de estudos e documentos de 

referência no âmbito das Políticas Públicas para a Cultura, nomeadamente, o estudo “CULTURA NO PÓS-

CENTRO 2020”, realizado pelo Observatório de Políticas de Comunicação e Cultura, Centro de Estudos 

de Comunicação e Sociedade, da Universidade do Minho, para a Direção Regional de Cultura do Centro, 

que mobilizou e auscultou três tipologias de entidades: os Municípios, as Comunidades Intermunicipais 

e os Agentes Culturais da Região Centro. Deste estudo resultou a visão global da região sobre si própria, 

mas também, e a esse tempo, as expectativas de investimento, no domínio da cultura, dos diferentes 

players e territórios no horizonte de dez anos (2020-2030). 

De igual modo, foram considerados documentos como o Programa do XXII Governo Constitucional 

2019-2023, a “Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030”, a 

“Estratégia Nacional do Saber Fazer Português 2019-2024”, as “Estatísticas de Cultura 2018” e as 

“Estatísticas Culturais Europeias. Emprego no Setor Cultural”, o “Culture and Creative Sectors in the 

European Union – Key future developments, challenges and opportunities”, “The Impact of the COVID-

19 pandemic on the Cultural and Creative Sector”, “Uma nova Agenda para a Cultura”, entre tantos 

outros. 

A Estratégia Regional de Cultura 2030 construiu, assim, um referencial de investimento assente em 

necessidades e prioridades concretas, estruturado em quatro grandes objetivos estratégicos para os 

próximos dez anos, de onde derivam um conjunto específico de ações prioritárias que sectorialmente 

visam dar resposta às principais dificuldades/fragilidades da região, a saber: 

 Património. REABILITAR  

 Museus. MODERNIZAR  

 Conteúdos. CRIAR  

 Acesso. DEMOCRATIZAR 

 

Com o presente documento, pretende-se apresentar os investimentos a prever no contexto do eixo 

estratégico PATRIMÓNIO. REABILITAR. 
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410. PATRIMÓNIO. REABILITAR 
 

O objetivo estratégico Património. REABILITAR propõe um plano sistemático de reabilitação, 

requalificação e dinamização do património móvel e imóvel classificado, enquanto ativo significativo do 

desenvolvimento económico dos territórios, tendo como orientação primeira contribuir para a tão 

desejada coesão territorial.  

Não será demais referir que o conhecimento e o usufruto do património cultural, entendido como o 

conjunto das múltiplas expressões culturais, sociais e criativas, a herança e o legado das gerações que 

nos precederam, bem como as tradições e os costumes dos povos, constitui um poderoso instrumento 

para consolidar a cidadania e promover a integração e inserção social. Deste modo, é premente reforçar 

as iniciativas em prol da salvaguarda, preservação, conhecimento e acesso ao património cultural 

enquanto elemento vital da consolidação da cidadania e da promoção do sentimento de pertença. 

Visando dar resposta às diversas fragilidades apontadas no Estudo desenvolvido pela DRCC no que diz 

especificamente respeito à reabilitação, preservação e salvaguarda do património cultural e tal como foi 

preconizado na Estratégia Regional de Cultua 2030, a DRCC desenvolveu um Plano Estratégico Regional 

para a reabilitação, conservação, promoção e valorização do Património Cultural com o objetivo de 

definir de forma estruturante os investimentos a realizar ao longo da próxima década. 

Relembramos que o investimento proposto no domínio da reabilitação de património, considerava os 

seguintes domínios gerais: 
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Ora, como se depreende, os domínios definidos para este eixo estratégico, são muito mais abrangentes 

do que a sistemática intervenção em termos de reabilitação do património edificado, sendo urgente 

considerar, no momento em que se desenha um novo quadro de investimento para a Região Centro, 

linhas específicas de financiamento em domínios como: 

 

- reabilitação e preservação do património móvel integrado (nomeadamente, do significativo património 

azulejar da Região Centro); 

- salvaguarda, preservação e reabilitação do Património Vernáculo da Região Centro; 

- desenvolvimento de centros especializados de investigação e reabilitação de património cultural e 

laboratórios dedicados à conservação e restauro de património imóvel e móvel, que permitam 

desenvolver competências territoriais e atrair trabalhadores qualificados à Região; 

- desenvolvimento de projetos de digitalização de conteúdos e desenvolvimento de ferramentas 

tecnológicas de interpretação, exposição e divulgação de património cultural imóvel, móvel e inserido 

em contextos museológicos (realidade virtual, realidade aumentada e 3D); 

- desenvolvimento de Projetos de Comunicação, Projetos Pedagógicos e de Programação Cultural em 

património cultural e museus; 

- desenvolvimento de Redes de Património e Redes Digitais de Património e Museus; 

- desenvolvimento de Projetos de investigação, valorização e interpretação do património imaterial 

associado ao património material; Redes nacionais e europeias de património; 

- apoio às atividades artesanais (Saber Fazer tradicional), assegurando a transferência de conhecimento 

para novas gerações, estimulando a inovação e a qualificação de produtos, e, consequentemente, a sua 

valorização cultural e económica, e linhas de investimento para o desenvolvimento de negócios locais 

que incorporem os princípios da economia circular, com vista ao desenvolvimento e promoção do 

Cluster de Artesanato e Património Imaterial da Região Centro; 

- promoção da criatividade digital e inovação tecnológica no domínio cultural e artístico estimulando o 

desenvolvimento de projetos nos domínios da animação, design de som, imagem, produto, conteúdos 

para jogos, arte digital e tecnologias associadas ao digital (realidade aumentada, realidade virtual, 

inteligência artificial), digitalização de conteúdos e obras artísticas e ferramentas tecnológicas para a 

promoção do património cultural. 

 

Paralelamente, será de salientar que estão em curso diversos processos de classificação de património, 

material e imaterial, aos quais deverá ser dada particular atenção pelo impacto que poderão vir a ter do 

ponto de vista da notoriedade e visibilidade dos territórios. Considera-se, assim, que a criação de linhas 
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específicas de investimento (para estudo e inventário, reabilitação e conservação, comunicação e 

divulgação), direcionadas a estes processos de classificação são desejáveis.  

Do levantamento realizado no contexto do estudo da DRCC, foram identificados os seguintes processos: 

- Candidatura do Barco Moliceiro a Património Mundial; 

- Candidatura das Fortalezas Abaluartadas da Raia a Património Mundial; 

- Candidatura do Complexo Arqueológico de Conímbriga a Património Mundial; 

- Candidatura do Bussaco a Património Mundial. 
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2. PLANO ESTRATÉGICO REGIONAL PARA A REABILITAÇÃO, CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL 
 

Com o objetivo de definir o conjunto de investimentos prioritários para a próxima década, a DRCC 

desenvolveu o presente Plano Estratégico para a Reabilitação, Conservação e Valorização do 

Património Cultural, que identifica projetos e ações relevantes e da maior urgência, quer do ponto de 

vista da salvaguarda do património cultural da região, quer do ponto de vista da Estratégia Regional de 

Especialização Inteligente do Centro, assumindo-se este mapeamento como a chave para a prossecução 

dos objetivos definidos no domínio prioritário Turismo e Criatividade. 

 

A listagem de necessidades de investimento e respetivas prioridades foi elaborada, desde logo, com 

base no profundo conhecimento adquirido no âmbito das sucessivas ações de vistoria e fiscalização 

preventiva realizadas pela DRCC, ao património cultural da região e, bem assim, no âmbito de ações de 

diagnóstico que resultam de situações e/ou eventos específicos.  

De entre estas últimas, refira-se o intenso trabalho de diagnóstico realizado após a tempestade Leslie, 

em outubro de 2018, e, de novo, em idênticas circunstâncias, após as tempestades Elsa e Fabien, em 

dezembro de 2019. Sabendo que os imóveis históricos são particularmente vulneráveis à ação destes 

fenómenos extremos, a DRCC, com o apoio dos municípios, procurou sinalizar todos os imóveis 

afetados. 

Há ainda que referir o trabalho de levantamento realizado para a elaboração das Cartas de Risco que, 

embora tivesse como fim o preenchimento de fichas com nível de informação relativamente sumário, 

permitiu verificar, in loco, o estado de conservação dos imóveis vistoriados. 

 

Complementarmente, entre novembro de 2021 e janeiro de 2022, a DRCC realizou um inquérito, 

dirigido aos Municípios e demais tutelas, por intermédio do qual se pretendeu averiguar com rigor os 

bens culturais a exigir ações de conservação e, consequentemente, proceder à graduação do risco 

inerente ao estado de conservação de cada Bem, priorizando as intervenções consoante a urgência dos 

trabalhos. 

Este inquérito não cingiu o âmbito das respostas aos imóveis classificados, mas a todos aqueles que, não 

obstante possam não auferir de uma proteção legal formalizada, representem interesse histórico, 

patrimonial e social no âmbito destas comunidades. Verifica-se, aliás, das respostas enviadas, o 

interesse na salvaguarda de património vernacular, em geral em forte perigo de desaparecimento face 

ao abandono das atividades tradicionais, e consequente perda de memórias relevantes a nível local e 

comunitário. 
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Deve referir-se que este levantamento teve como objetivo abrangente a recolha de dados para a 

elaboração do presente Plano Estratégico Regional para a reabilitação, conservação e valorização do 

Património Cultural, sendo que, não obstante se apresentar um mapeamento de imóveis onde se 

identificam necessidades de intervenção devidamente graduadas, este levantamento nunca se encontra 

fechado, uma vez que a qualquer momento, fruto de uma qualquer circunstância atípica, as condições 

atuais de conservação de um monumento podem-se alterar substantivamente. 

Sobre o inquérito aos municípios devemos referir que obtivemos respostas de apenas 42 dos 77 

municípios, aos quais se somam mais 3, cujos contributos nos chegaram via CIM-Região de Coimbra. A 

estes junta-se o levantamento de mais 8 municípios da Região Centro, resultado de dados coligidos pela 

CIM-Médio Tejo. É previsível que esta sub-representação, tendo em conta o universo a considerar, 

represente a omissão de elementos porventura importantes. 
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2.1 PATRIMÓNIO IMÓVEL 

A Região Centro, afirmando-se como um vasto e muito diverso território, possui um universo de 

aproximadamente 775 imóveis classificados, com graduação de interesse nacional e em vias de 

classificação, aos quais acrescem imóveis com classificações de âmbito municipal (pouco mais de duas 

centenas). 

 

Deve referir-se, desde já, que estado de conservação das estruturas patrimoniais é, por natureza, 

evolutivo e particularmente sujeito a condições exógenas, raramente controláveis. Os seus materiais 

constitutivos estão sujeitos aos mais diversos desgastes e erosões, decorrentes do mero uso ou, mais 

dramaticamente, de situações imprevisíveis, como sejam os fenómenos meteorológicos, acidentes 

naturais, vandalismo. Pela sua natureza, é complexo o diagnóstico das patologias, nem sempre visíveis a 

olho nu, sem meios de elevação ou sem recurso à realização de testes e ensaios, que podem revestir-se 

de carácter invasivo e que, por essa razão mesma, representam elevados custos. 

 

Atendendo a todas as circunstâncias já explanadas, o mapeamento que produzimos engloba o 

património edificado classificado de âmbito nacional e municipal e, mesmo, sem classificação, ao qual 

se reconhecem valores históricos e artísticos que importa preservar e salvaguardar para as gerações 

presentes e futuras.  

Sempre que possível, elencam-se os trabalhos necessários à salvaguarda dos imóveis e do património 

integrado que tantas vezes conservam.  

Do mesmo modo, na generalidade das situações foi possível estimar o investimento necessário para a 

realização dos trabalhos. No que concerne ao nível de investimento previsto, salvo casos pontuais onde 

já existem projetos desenvolvidos ou em fase de elaboração, estas estimativas são necessariamente de 

natureza preliminar e indicativa, estando atualmente fortemente sujeita ao grande nível de incerteza 

que nos suscita o atual mercado da construção civil, com fortes contingências ao nível do fornecimento 

de matérias-primas e em pleno movimento de escalada de preços. 
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No que respeita aos critérios que estiveram na base da priorização dos investimentos propostos, 

tomou-se em linha de conta uma combinação rigorosa dos seguintes fatores: 

 

 GRADUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PATRIMONIAL, considerando prioritário aquele que aufere de 

classificação de âmbito nacional, em detrimento de imóveis com classificação de âmbito 

municipal ou sem classificação; 

 ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS, privilegiando aquele que se apresenta em estado de 

ruína, pré-ruína ou cujas condições ameacem, a curto prazo, a sua integridade e manutenção no 

tempo; 

 PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS, considerando mais relevante o investimento em imóveis de 

propriedade pública, seja estatal, seja municipal, disponíveis e/ou destinados à fruição cultural e 

turística. 
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Mapeamento de Património Imóvel | Priorização de Intervenções de Salvaguarda em Bens 

Imóveis Classificados ou em vias de Classificação 

 

IMÓVEL CONCELHO PRIORIDADE PROPRIEDADE PROTEÇÃO ESTIMATIVA 
INVESTIMENTO  

PRIORIDADE MUITO ALTA  

Sé de Viseu – consolidação 
estrutural de torre;  
reabilitação de rebocos e 
pinturas na Capela de Nossa 
Senhora da Assunção 
(claustro) e no claustro; 
recuperação de caixilharias; 
ações de conservação e 
restauro em património 
integrado 

Viseu Muito alta Administração Central 
Domínio Público 

MN 800.000,00€ 

Museu Dr. Joaquim Manso Nazaré Muito alta DRCC (investimento a 
assumir pelo Município 
da Nazaré, após 
delegação de 
competências e 
reabilitação do atual 
edifício – a estimativa do 
novo museu Siza Vieira 
estava orçada em 5M€, 
mas o Município 
informou que atualmente 
deverão ser considerados 
cerca de 8M€ devido à 
atualização de preços) 

IM 8.000.000,00€ 

Mosteiro de Santa Clara-a-
Nova 

Coimbra Muito alta Estado/Igreja – Confraria 
da Rainha Santa Isabel 

MN 1.270.000,00€ 

Castelo e muralhas de 
Trancoso 

Trancoso  Muito alta Administração Central 
Domínio Público 

MN 700.000,00€ 

Castelo da Vila de Moreira de 
Rei 

Trancoso Muito alta Administração Central 
Domínio Público 

MN 210.000,00€ 

Aldeia de Castelo Mendo / 
Castelo 

Almeida Muito alta Administração Central 
Domínio público/Câmara 
Municipal  

MN 1.100.000,00€ 

Castelo de Pinhel Pinhel Muito alta Administração Central 
Domínio Público 

MN 160.000,00€ 

Mosteiro de Santa Maria de 
Semide 

Miranda do 
Corvo 

Muito alta Estado – Administração 
Central Domínio Público 

IIP 5.000.000,00€ 

Convento de Nossa Senhora 
do Carmo de Tentúgal ou 
Convento de Nossa Senhora 
da Natividade 

Montemor-o-
Velho 

Muito alta Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Tentúgal 

MIP 1.500.000,00€ 

Estrutura em que se integra o 
Aron Hakodesh ou Ekhal 

Ovar  Muito alta Pública MIP 600.000,00€ 

PRIORIDADE ALTA  

Colégio de Jesus 
(Universidade de Coimbra – 
Alta e Sofia) – requalificação 
da cobertura da ala poente, 
pertencente à Diocese. 

Coimbra Alta Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paróquia da Sé 
Nova (parte da ala poente 
do Colégio)+ Estado 
(Igreja) + Universidade de 
Coimbra (restante 
Colégio) 

Unesco 260.000,00€ 
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Colégio de Nossa Senhora da 
Graça 

Coimbra Alta Ministério da Defesa? 
(afeto à Liga dos 
Combatentes) + 
Universidade de Coimbra 

Unesco 950.000,00€ 

Castelo de Leiria Leiria Alta Estado – Administração 
Central / Gestão Câmara 
Municipal de Leiria 

MN 1.500.000,00€ 

Centro de Interpretação do 
Abrigo do Lagar Velho e sítio 
arqueológico Abrigo do Lagar 
Velho 

Leiria Alta Privado MN 1.650.000,00€ 

Palacete Visconde de 
Sacavém - Museu da 
Cerâmica 

Caldas da 
Rainha 

Alta Pública IIP 1.650.000,00€ 

Villa Romana do Rabaçal – 
Estrutura/ Cobertura de 
Proteção da Pars Urbana e 
acessos e Museu e 
Estrutura/Cobertura de 
Proteção da área dos 
Balneários 

Penela Alta Administração local 
Domínio privado / 
Câmara Municipal de 
Penela 

MN 6.000.000,00€ 

Castelo de Sortelha (varanda 
de Pilates) 

Sabugal Alta Administração Central 
Domínio público 

MN 485.000,00€ 

Castelo de Montemor-o-
Velho, compreendendo a 
igreja anexa – Reparação da 
cobertura, caixilharias e 
conservação e restauro de 
património integrado. 

Montemor-o-
Velho 

Alta Administração Central 
Domínio Público 

MN 690.000,00€ 

Lomba do Canho Arganil Alta Pública / Privada IIP (em revisão) 1.000.000,00€ 

Mosteiro de Santa Maria de 
Maceira Dão 

Mangualde Alta Privado  MN 900.000,00€ 

Conjunto arquitetónico e 
arqueológico de Idanha-a-
Velha: imóveis diversos 

Idanha-a-
Nova 

Alta Administração Central: 
Domínio Público 

MN 850.000,00€ 

Conjunto arquitetónico e 
arqueológico de Idanha-a-
Velha: Torre dos Templários / 
Forum 

Idanha-a-
Nova 

Alta Administração Central: 
Domínio Público 

MN 2.000.000,00€ 

Capela de São Jorge 
(Aljubarrota) 

Porto de Mós Alta Pública: Estado - 
Administração Central 
Domínio Público / DRCC 

MN 100.000,00€ 

Igreja Matriz de Góis Góis Alta Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Góis 

MN 800.000,00€ 

Torre do Relógio Velho Pombal Alta Pública / Município de 
Pombal 

MN 60.000,00€ 

Monumentos da Serra da 
Brenha / Necrópole 
Megalítica da Serra da Boa 
Viagem 

Figueira da 
Foz 

Alta Desconhecida MN 80.000,00€ 

Anta pintada de Antelas Oliveira de 
Frades 

Alta Público  MN 390.000,00€ 

Orca dos Juncais (CNS: 308) Vila Nova de 
Paiva 

Alta Mista: privado e baldios 
Junta de Freguesia de 
Queiriga 

MN 200.000,00€ 

Ponte da Ladeira dos 
Envendos 

Proença-a-
Nova 

Alta Pública IIP 115.000,00€ 

Igreja Paroquial de São Paulo 
de Frades 

Coimbra Alta Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 

IIP 450.000,00€ 
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Almalaguês 

Muralhas da Cidade da 
Covilhã 

Covilhã Alta Mista - Particular e 
Estado - Administração 
Central Domínio Público 

IIP 900.000,00€ 

Igreja de Santa Justa, 
incluindo o adro e a escadaria 
fronteiros 

Coimbra Alta  Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja de Santa Cruz 

MIP 540.000,00€ 

Igreja de Nossa Senhora da 
Assunção, paroquial de 
Pinheiro de Lafões, e 
respetivo adro 

Oliveira de 
Frades 

Alta Igreja Católica (Diocese 
de Viseu) - (Fábrica da 
Igreja de Pinheiro de 
Lafões) 

MIP 52.500,00€ 

Igreja de São Julião Constância Alta Privada: Paróquia IIP 450.000,00€ 

Edifício do Seminário Maior 
de Leiria/Casa e Capela de 
São Gonçalo 

Batalha Alta Seminário Maior de Leiria Em vias de 
classificação 

Não é possível neste 
momento estimar com 
rigor o investimento 
necessário. 

Paço de Melo Gouveia Alta Pública IIP 1.000.000,00€ 

Complexo de Arte Rupestre 
do Ocreza 

Mação Alta Privada EV 25.000,00€ 

Ponte Medieval de Alvoco 
das Várzeas 

Oliveira do 
Hospital 

Alta Pública IIP 210.000,00€ 

Conjunto Industrial da Ribeira 
da Carpinteira 

Covilhã Alta Público: Câmara 
Municipal da Covilhã ou 
Privada 

Em vias de 
classificação 

Não é possível neste 
momento estimar com 
rigor o investimento 
necessário. 

Antigo Sanatório Sousa 
Martins 

Guarda Alta Administração Central 
Domínio Público/Unidade 
Local de Saúde da 
Guarda, EPE 

IIP 1.200.000,00€ 

Igreja do antigo Convento de 
Nossa Senhora da Oliva 

Sátão Alta Igreja Católica / Paróquia 
de Sátão 

IIP 590.000,00€ 

Capela de Nossa Senhora da 
Lapa, também denominada 
«Capela da Lapinha» 

Condeixa-a-
Nova 

Alta Privada: Igreja Católica / 
Fábrica da Igreja 
Paroquial de Condeixa-a-
Nova 

IIP 350.000,00€ 

Igreja paroquial de Cambra Vouzela Alta Administração Central 
Domínio Público: 
Corporação do Culto 
Católico/Fábrica da Igreja 
Paroquial de Cambra 

IIP 230.000,00€ 

Igreja Matriz de Fataunços Vouzela Alta Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Fataunços 

IIP 170.000,00€ 

Igreja Matriz de Ega Condeixa-a-
Nova 

Alta Privada: Igreja Católica / 
Fábrica da Igreja 
Paroquial da Ega 

IIP 550.000,00€ 

Igreja do Sardoal Sardoal Alta Privada: Santa Casa da 
Misericórdia Sardoal 

IIP 510.000,00€ 

Anta da Arquinha da Moura 
(CNS: 7462) 

Tondela Alta Privado  IIP 180.000,00€ 

Capela dos Carvalhais Carregal do 
Sal 

Alta Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Oliveira do Conde 

IM 1.500.000,00€ 

Ermida de Nossa Senhora do 
Castelo/Santuário de Nossa 
Senhora do Castelo 

Vouzela Alta Privado  S/classificação 624.000,00€ 

Convento do Loreto Vila Nova da 
Barquinha 

Alta Pública S/classificação 1.100.000,00€ 

Capela de São Sebastião Ourém Alta Pública: Câmara 
Municipal de Ourém 

S/classificação 1.600.00,00€ 
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PRIORIDADE MÉDIA  

Real Colégio das Artes Coimbra Média Universidade de Coimbra Unesco Não é possível neste 
momento estimar com 
rigor o investimento 
necessário. 

Colégio de Nossa Senhora do 
Carmo 

Coimbra Média Venerável Ordem 
Terceira 

Unesco 700.000,00€ 

Antigo Colégio das Artes e 
Edifício do Mikveh 

Coimbra Média Pública: Município de 
Coimbra 

Unesco 3.000.000,00€ 

Colégio de São Jerónimo Coimbra Média Universidade de Coimbra Unesco Não é possível neste 
momento estimar com 
rigor o investimento 
necessário. 

Castelo e Muralhas de 
Celorico da Beira 

Celorico da 
Beira 

Média Administração Central 
Domínio Público: DRCC / 
Câmara Municipal de 
Celorico da Beira 

MN 80.000,00€ 

Convento de Santo Agostinho 
e antigo seminário 

Leiria Média Administração Central: 
Ministério da Defesa 

IIP O antigo seminário está 
em pré-ruína. Não é 
possível neste momento 
estimar com rigor o 
investimento necessário. 

Castelo de Montemor-o-
Velho - Muralhas e torres, 
caminho de ronda e zonas no 
empedrado carecem de 
manutenção. 

Montemor-o-
Velho 

Média Administração Central 
Domínio Público 

MN 1.000.000,00€ 

Igreja e Convento de Santa 
Maria de Aguiar (Mosteiro e 
Igreja de Santa Maria de 
Aguiar) 

Figueira de 
Castelo 
Rodrigo 

Média Administração Central 
Domínio Público/Privado 

MN 310.000,00€ 

Castelo de Castelo Bom Almeida Média Administração Central 
Domínio público/Câmara 
Municipal  

MN 310.000,00€ 

Conjunto dos restos do 
aqueduto romano de 
Conímbriga e do castellum de 
Alcabideque, abrangendo 
todo o sistema de captação 
de águas 

Condeixa-a-
Nova 

Média Estado - Administração 
Central Domínio Público 

MN 950.000,00€ 

Muralhas da Praça de 
Almeida (intervenções várias) 

Almeida Média Administração Central 
Domínio Público / DRCC 

MN 4.380.000,00€ 

Capela dos Ferreiros, anexa à 
igreja matriz de Oliveira do 
Hospital, com todo o seu 
recheio, túmulos e retábulos 

Oliveira do 
Hospital 

Média Pública / Igreja Católica MN 155.000,00€ 

Castelo da Guarda (inclui 
Torre dos Ferreiros, 
fragmentos de muralha 
existentes) 

Guarda Média Pública: Câmara 
Municipal da Guarda 
 

MN 750.000,00€ 

Castro de São Miguel de 
Amêndoa 

Vila de Rei 
(Mação) 

Média Público MN 420.000,00€ 

Capela de São Pedro Seia Média Pública: Câmara 
Municipal de Seia 

MN 375.000,00€ 

Igreja de São João Baptista, 
paroquial de Figueiró dos 
Vinhos 

Figueiró dos 
Vinhos 

Média Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Figueiró dos Vinhos 

MN 75.000,00€ 

Igreja de São Tiago Coimbra Média Administração Indireta 
Estado / Igreja Católica 

MN 230.000,00€ 

Ponte do Cabril Pedrógão Média Administração Central MN 360.000,00€ 
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Grande 
(Sertã) 

Domínio público 

Castelo de Marialva (Castelo 
e cerca urbana de Marialva) 

Mêda Média Administração Central 
Domínio Público 

MN 415.000,00€ 

Cruzeiro de São Marcos e 
zona envolvente 

Coimbra Média Estado - Administração 
Central Domínio público 

MN 250.000,00€ 

Anta do Fontão Seia Média Privada MN 240.000,00€ 

Igreja Paroquial de S. João 
Batista de Souto de Lafões 

Oliveira de 
Frades 

Média Igreja Católica (Diocese 
de Viseu) - (Fábrica da 
Igreja de Souto de Lafões) 

MIP 90.000,00€ 

Igreja de Santo António, 
claustro e ruínas do antigo 
Convento dos Frades, 
também designado por 
Convento de Santo António 

Pinhel Média Particular e Misericórdia MIP 560.000,00€ 

Paços do Concelho de 
Góis/antiga Casa da Quinta 

Góis Média Administração local 
Domínio privado / 
Câmara Municipal 

IIP 630.000,00€ 

Casa da Cerca de Santa Rita e 
capela anexa (Museu do 
Brinquedo) 

Seia Média Pública: Câmara 
Municipal de Seia 

IIP 100.000,00€ 

Paço de Maiorca Figueira da 
Foz 

Média Estado - Administração 
local Domínio privado / 
Câmara Municipal 

IIP Não é possível neste 
momento estimar com 
rigor o investimento 
necessário. 

Igreja de Santa Maria Celorico da 
Beira 

Média Administração Central 
Domínio Público OU 
Igreja 
Católica/Corporação do 
Culto Católico da 
Freguesia da Sé 

IIP 210.000,00€ 

Troço de calçada romana dos 
Galhardos 

Gouveia Média Administração Central 
Domínio público/Câmara 
Municipal 

IIP 105.000,00€ 

Castelo de Vilar Maior Sabugal Média Administração Central 
Domínio Público 

IIP 850.000,00€ 

Igreja Românica de Santa 
Maria do Castelo de Vilar 
Maior 

Sabugal Média Administração Central 
Domínio Público 

IIP 380.000,00€ 

Igreja e Convento de São 
Francisco 

Tomar Média Privada (Igreja e parte do 
convento) / 
Pública/municipal (cerca 
e convento) 

IIP 450.000,00€ 

Igreja Matriz do Sardoal Sardoal Média Privada: Igreja Católica / 
Fábrica da igreja 
paroquial de Santiago e 
São Mateus da Freguesia 
de Sardoal  

IIP 1.000.000,00€ 

Edifício do Governo Civil de 
Castelo Branco (antigo 
Palácio dos Viscondes de 
Portalegre) 

Castelo 
Branco 

Média Pública IIP 360.000,00€ 

Sé de Aveiro Aveiro Média Igreja IIP 460.000,00€ 

Igreja matriz de Reguengo do 
Fetal, incluindo as peças 
antigas de pintura e de 
escultura ainda existentes + 
Santuário de Nossa Senhora 
do Fetal 

Batalha Média Igreja Católica - Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Reguengo do Fetal 

IIP 600.000,00€ 

Igreja da Exaltação de Santa Batalha Média Estado - Administração MN 350.000,00€ 
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Cruz, matriz da Batalha Central Domínio Público | 
Afetação: Fábrica da 
Igreja Paroquial da 
Batalha 

Centro Cultural de Tancos - 
Igreja da Misericórdia de 
Tancos 

Vila Nova da 
Barquinha 

Média Pública: Câmara 
Municipal de Vila Nova da 
Barquinha 

IIP 520.000,00€ 

Conjunto religioso de 
monumentos do Santuário de 
Nossa Senhora do Desterro 

Seia Média Privado: Igreja Católica / 
Confraria de Nossa 
Senhora do Desterro 

IIP 645.000,00€ 

Ponte de Santo Antoninho e 
respetivo padrão 

Constância Média Pública: Câmara 
Municipal de Constância 

CIP 150.000,00€ 

Igreja de Travanca de Lagos Oliveira do 
Hospital 

Média Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de 
Travanca de Lagos - Igreja 
Católica (Diocese de 
Coimbra) 

IIP 135.000,00€ 

Igreja de Santa Maria do 
Castelo 

Pinhel Média Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Pinhel 

IIP 245.000,00€ 

Convento de Santo 
Agostinho e antigo 
seminário: igreja 

Leiria Média Administração local 
Domínio público: Câmara 
Municipal / Paróquia de 
Leiria 

IIP 345.000,00€ 

Pelourinho de Serpins e 
envolvente 

Lousã Média Pública: Município da 
Lousã 

IIP 180.000,00€ 

Ruínas da Muralha das Portas 
de Montemuro 

Castro Daire Média Pública: Municípios de 
Castro Daire e Cinfães 

IIP 230.000,00€ 

Fortaleza/ Castelo de 
Abrantes 

Abrantes Média Pública: Câmara 
Municipal de Abrantes 
 

IIP 2.000.000,00€ 

Igreja Paroquial de Nossa 
Senhora da Luz 

Leiria Média Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Maceira 

IIP 275.000,00€ 

Igreja matriz da Sertã, 
incluindo todo o seu recheio 

Sertã Média Igreja Católica / Paróquia 
da Sertã 

IIP 390.000,00€ 

Ponte Romana de Pêro Viseu Fundão Média Mista - Estado - 
Administração Central 
Domínio público e Estado 
- Administração local 
Domínio privado / 
Câmara Municipal do 
Fundão 

IIP 210.000,00€ 

Passos de Ovar - 7 capelas 
incluindo Igreja matiz de Ovar 

Ovar Média Igreja IIP 425.000,00€ 

Capela de Nossa Senhora da 
Paz / Capela de Constantina 

Ansião Média Igreja Católica MIP 315.000,00€ 

Igreja da Misericórdia da 
Covilhã 

Covilhã Média Santa Casa da 
Misericórdia da Covilhã 

IIP 85.000,00€ 

Edifício da Estação Nova Coimbra Média Estado - Administração 
Central Domínio Público / 
REFER 

MIP 850.000,00€ 

Igreja da Misericórdia de 
Pedrógão Grande e edifício 
contíguo 

Pedrógão 
Grande 

Média Igreja Católica / Santa 
Casa da Misericórdia de 
Pedrogão Grande 

IIP 415.000,00€ 

Convento de Nossa Senhora 
do Carmo dos Carmelitas 
Descalços, incluindo a Igreja e 
construções anexas 

Figueiró dos 
Vinhos 

Média Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Figueiró dos Vinhos 

IIP 320.000,00€ 

Igreja da Misericórdia (Antiga Celorico da Média Santa Casa da CIP 235.000,00€ 
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Vila de Linhares da Beira) Beira Misericórdia 

Central Elétrica do 
Entroncamento 

Entroncament
o 

Média Privada: Fundação Museu 
Nacional Ferroviário 

EV 1.500.000,00€ 

Castelo do Germanelo Penela Média Privado SIP 350.000,00€ 

Casa da Câmara de Melo 
(antiga) 

Gouveia Média Privado  IIP 410.000,00€ 

Seminário das Missões Sertã Média Privado IIP 1.600.000,00€ 

Igreja e Convento de São 
Francisco (restos) 

Leiria Média Privada: Igreja Católica IIP Sem dados para 
determinar com rigor o 
custo da intervenção 
(frescos). 

Igreja Matriz de Ester Castro Daire Média Privada: Diocese de 
Lamego / Paróquia de 
Ester 

IIP 550.000,00€ 

Convento de Santo António Arganil Média Privado MIP 670.000,00€ 

Capela de Nª Sr.ª da Alegria Coimbra Média Fábrica da Igreja 
Paroquial de Almalaguês 

MIP 530.000,00€ 

Capela de São Pedro, 
Almalaguês 

Coimbra Média Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Almalaguês 

MIP 275.000,00€ 

Torre do Langalhão Ferreira do 
Zêzere 

Média Privado IIP 180.000,00€ 

Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição, Matriz de Tancos 

Vila Nova da 
Barquinha 

Média Privada: Igreja Católica / 
Fábrica da Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição de 
Tancos 

IIP 1.000.000,00€ 

Capela da Nossa Senhora da 
Lapa 

Sardoal Média Privado IIP 60.000,00€ 

Capela de Nossa Senhora do 
Castelo, também 
denominado «Castelo do Rei 
Vamba» - obras de restauro 
incluindo reposição do 
pavimento original da capela, 
conservação (cobertura, 
reboco, pinturas e vãos de 
portas e janelas), instalação 
de painéis informativos e 
produção de material 
documental (informação e 
divulgação) 

Vila Velha de 
Ródão 

Média Privado IIP 160.000,00€ 

Inscrição do Penedo de 
Lamas 

Castro Daire Média Privada IIP 480.000,00€ 

Castro do Banho São Pedro do 
Sul 

Média Administração local 
Domínio privado / 
Câmara Municipal  

IIP 85.000,00€ 

Troço da via romana da Pedra 
da Sé 

Tábua Média Privada  IIP 210.000,00€ 

Estação de Arte Rupestre da 
Alagoa 

Tondela Média Privada  IIP 140.000,00€ 

Estação Romana de Vale do 
Junco 

Mação Média Privada IIP 5.500,00€ 

Castro de Santa Olaia Figueira da 
Foz 

Média Desconhecida IIP 2.000.000,00€ 

Antiga Câmara de Midões Tábua Média Pública: Câmara 
Municipal de Tábua 

S/classificação / 
processo em 
prepração 

1.450.000,00€ 

Solar José de Mello Freire dos 
Reis 

Ansião Média Privado / CMA tem 
intenção de aquisição 

S/classificação / 
processo em 
preparação 

350.000,00€ 
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Lapa de Meruge Vouzela Média Câmara Municipal de 
Vouzela 

Em vias de 
classificação  

87.000,00€ 

Torre de Cambra Vouzela Média Pública Em vias de 
classificação 

137.000,00€ 

Ponte da Ribeira da Póvoa Pampilhosa 
da Serra 

Média Pública S/classificação 260.000,00€ 

Ponte romana da Folgosa do 
Salvador 

Seia Média Pública S/classificação 255.000,00€ 

Ponte de Vila Rosa Seia Média Pública S/classificação 140.000,00€ 

Igreja Velha, Arrimal Porto de Mós Média Contrato de comodato de 
longa duração com a 
Câmara Municpal de 
Porto de Mós 

S/classificação Não é possível neste 
momento estimar com 
rigor o investimento 
necessário. 

Conheiras de Vila de Rei Vila de Rei Média Privado IM 180.000,00€ 

Capela de Nossa Senhora da 
Conceição 

Sertã Média Privado IM 300.000,00€ 

Ruína da antiga judiaria da 
Vila Medieval de Ourém 

Ourém Média Pública S/classificação 250.000,00€ 

Arco da Porta do perímetro 
muralhado do Castelo de Vila 
do Touro 

Sabugal Média Público  S/classificação 260.000,00€ 

Casa de São José/Casa das 
Mestras/Casa do Dr. Tomáz 
Ribeiro de Melo 

Tondela Média Junta de Freguesia de 
Parada de Gonta 

S/classificação 360.000,00€ 

Via Romana do Vau (CNS 
40027) 

Vouzela Média Público  S/classificação 220.000,00€ 

Alto Crasto / Castro de 
Ribamá (CNS 13917) 

Vouzela Média Mista: Conselho Diretivo 
dos Baldios de Loumão, 
Município e proprietários 
particulares 

S/classificação 122.000,00€ 

 

Complementarmente, deve referir-se que foi identificado um conjunto de investimentos que 

apresentando uma prioridade baixa, no momento da elaboração deste documento e quando aplicados 

os critérios de análise, devem, contudo, ser considerados, no sentido em que de algum modo se 

encontram vulneráveis e a prazo poderão exigir ações de conservação e salvaguarda. 

 

PRIORIDADE BAIXA  

Aqueduto de São Sebastião Coimbra Baixa Pública: Estado – 
Administração Central 
Domínio Público 

MN 210.000,00€ 

Sé de Leiria, incluindo o 
claustro, o adro envolvente, a 
torre sineira e a casa do 
sineiro 

Leiria Baixa Administração Central 
Domínio Público: Diocese 
de Leiria-Fátima / 
Paróquia de Leiria 

MN 345.000,00€ 

Castelo de Ródão – obras de 
conservação, limpeza, 
recuperação de pavimentos, 
estruturas metálicas do 
miradouro, mobiliário e 
painéis informativos, 
reposição de plantações. 

Vila Velha de 
Ródão 

Baixa Administração Central 
Domínio Público: Câmara 
Municipal  

MN 60.000,00€ 

Castelo de Almourol Vila Nova da 
Barquinha 

Baixa Pública MN 185.000,00€ 

Seminário Maior de Coimbra, 
incluindo os três edifícios, os 

Coimbra Baixa Diocese de Coimbra MN 2.000.000,00€ 
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jardins e os muros 
envolventes 

Castelo de Soure Soure Baixa  Pública MN 240.000,00€ 

Castelo de Penela Penela Baixa Administração Central 
Domínio Público e Igreja 
Católica 

MN 1.000.000,00€ 

Castelo da Guarda (inclui 
Torre dos Ferreiros, 
fragmentos de muralha 
existentes) – Torre de 
Menagem 

Guarda Baixa Pública: Câmara 
Municipal da Guarda 
 

MN 250.00,00€ 

Igreja Matriz da Atalaia Vila Nova da 
Barquinha 

Baixa Pública MN 175.000,00€ 

Sé da Guarda (Catedral da 
Guarda) 

Guarda Baixa Administração Central 
Domínio Público 

MN 600.000,00€ 

Castro de Nossa Senhora da 
Guia (Baiões) 

São Pedro do 
Sul 

Baixa Mista – Igreja Católica e 
Estado administração 
local 

MN 850.000,00€ 

Ruínas Romanas de Bobadela Oliveira do 
Hospital 

Baixa Administração local 
Domínio público 

MN 315.000,00€ 

Castro do Tintinolho Guarda Baixa Pública: Câmara 
Municipal da Guarda 

MN 180.000,00€ 

Castelo de Avô, incluindo as 
ruínas da Ermida de São 
Miguel situada no âmbito do 
Castelo 

Oliveira do 
Hospital 

Baixa Administração Central 
Domínio Público 

IIP 220.000,00€ 

Ponte de Sumes Tábua Baixa Administração Central 
Domínio privado 

IIP 65.000,00€ 

Viaduto conhecido por 
«Ponte da Boutaca» 

Batalha Baixa Administração local 
Domínio público: Câmara 
Municipal  

IIP 210.000,00€ 

Ponte Românica de Vilar 
Maior 

Sabugal Baixa Administração local 
Domínio Público 

MIP 380.000,00€ 

Igreja Matriz da Tocha Cantanhede Baixa Pública: Estado – 
Administração Central 
Domínio Público/ Afeto à 
Igreja Católica 

IIP 105.000,00€ 

Igreja de Nª Srª da Assunção, 
matriz de Tentúgal 

Montemor-o-
Velho 

Baixa Igreja Católica/Fábrica da 
Igreja Paroquial de 
Tentúgal 

IIP 300.000,00€ 

Castelo de Ourém e área 
envolvente 

Ourém Baixa Município de Ourém, 
Junta de Freguesia de N.ª 
S.ª das Misericórdias e 
proprietários privados. 

MN 2.000.000,00€ 

Igreja de São Gião, paroquial 
de São Gião, incluindo todo o 
seu património integrado 

Oliveira do 
Hospital 

Baixa Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial da 
Freguesia de São Gião 

MIP 120.000,00€ 

Convento de Santo António, 
incluindo a respetiva cerca 

Penela Baixa Igreja Católica (Diocese 
de Coimbra) (igreja); 
pessoa singular (convento 
e quinta) 

IIP 485.000,00€ 

Casa do Seixal e Capela da 
Madre de Deus (conjunto) 
(primitiva casa e capela de 
Nicolau Ribeiro Picado) 

Aveiro Baixa Santa Casa Misericórdia IIP 350.000,00€ 

Antigo paço Episcopal e 
Seminário 

Guarda Baixa Pública: Câmara 
Municipal da Guarda 

IIP 200.000,00€ 

Gruta de Avecasta Ferreira do 
Zêzere 

Baixa Pública 
 

SIP 550.000,00€ 

Pelourinho de Vila Velha de Vila Velha de Baixa Administração Central IIP 25.000,00€ 



                                             

 

 
Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, 3000-303 COIMBRA I TELEF. 239 701 391 I culturacentro@drcc.gov.pt 

Ródão Ródão Domínio privado: Câmara 
Municipal  

Igreja da Misericórdia de 
Pinhel, com todo o seu 
recheio 

Pinhel Baixa Santa Casa da 
Misericórdia de Pinhel 

IIP 415.000,00€ 

Convento de Santo 
Agostinho e antigo 
seminário: museu 

Leiria Baixa Estado – gestão 
Município 

IIP 700.000,00€ 

Edifício Palacete Jardim Covilhã Baixa Privado Em vias de 
classificação 

280.000,00€ 

Fábrica de António Estrella / 
Júlio Afonso 

Covilhã Baixa Câmara Municipal da 
Covilhã ou Privada 

Em vias de 
classificação 

Não é possível neste 
momento estimar com 
rigor o investimento 
necessário. 

Pelourinho de Pias Ferreira do 
Zêzere 

Baixa Pública 
 

IIP 16.000,00€ 

Castro da Cárcoda São Pedro do 
Sul 

Baixa Mista: privada e baldios IIP 155.000,00€ 

Edifício de Interesse Histórico 
(dentro das muralhas o 
Castelo da Covilhã, sob o 
prédio da Rua 1º de 
Dezembro, Nº10) – Arca 
d’Água 

Covilhã Baixa Privado  IIP 100.000,00€ 

Capela de Santa Cruz Covilhã Baixa Santa Casa da 
Misericórdia da Covilhã 

IIP Não é possível neste 
momento estimar com 
rigor o investimento 
necessário. 

Capela hexagonal situada a 
sul da ponte sobre o rio Ceira, 
incluindo o seu recheio de 
talha dourada 

Góis Baixa Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia de Góis 

IIP 285.000,00€ 

Igreja Matriz de Cernache do 
Bonjardim 

Sertã Baixa Privada: Igreja Católica / 
Paróquia de Cernache do 
Bonjardim 

IIP sd 

Ponte sobre o rio Ceira  Góis Baixa Estado Infraestruturas de 
Portugal, SA 

IIP 270.000,00€ 

Pelourinho de Alvares Góis Baixa Administração Central 
Domínio privado 

IIP 35.000,00€ 

Jazigo municipal do Cemitério 
da Conchada 

Coimbra Baixa Pública: Município de 
Coimbra 

EV 70.000,00€ 

Igreja Matriz de Pedrógão 
Pequeno 

Sertã Baixa Privada: Igreja Católica / 
Paróquia de Pedrógão 
Pequeno 

IIP sd 

Casa do Paço Figueira da 
Foz 

Baixa Privada: Associação 
Comercial e Industrial da 
Figueira da Foz 

IIP 2.900.00,00€ 

Capela de Santa Rita, Fiscal Lousã Baixa Privado IIP 80.000,00€ 

Solar beirão da Quinta da 
Capela 

Góis Baixa Privado  IIP 4.000.000,00€ 

Capela de Nossa Senhora da 
Conceição, Conceição, Olival 

Ourém Baixa Privada: Igreja Católica 
 

IIP 30.000,00€ 

Conjunto do edifício 
solarengo, capela e 
dependências anexas 
pertencentes às famílias 
Salles Zuquete e Oliveira 
Simões 

Batalha Baixa Privado IIP 490.000,00€ 

Palácio dos Marqueses de 
Reriz 

São Pedro do 
Sul 

Baixa Privado  IIP 155.000,00€ 
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Casa Grande de Oliveira do 
Conde 

Carregal do 
Sal 

Baixa Privado  IIP 110.000,00€ 

Pedra Escrita (arte rupestre) São Pedro do 
Sul 

Baixa Privado IIP 35.000,00€ 

Castro do Jarmelo Guarda Baixa Pública: Junta de 
Freguesia de S. Pedro do 
Jarmelo 

IIP 670.000,00€ 

Dolmen de São Pedro Dias Vila Nova de 
Poiares 

Baixa Privado IIP 780.000,00€ 

Palácio Conselheiro Branco Figueira da 
Foz 

Baixa Pública: Estado – 
Administração local 
Domínio privado / 
Câmara Municipal da 
Figueira da Foz 

IM 650.000,00€ 

Conjunto de pilares 
existentes na margem 
esquerda do Rio Tejo (vulgo, 
Mourões) 

Abrantes Baixa Pública: Câmara 
Municipal de Abrantes 

IIP 150.000,00€ 

Moinho de Marés das Doze 
Pedras 

Figueira da 
Foz 

Baixa Pública: Município da 
Figueira da Foz 

IM 700.000,00€ 

Igreja matriz de Penalva de 
Alva 

Oliveira do 
Hospital 

Baixa Igreja Católica / Fábrica 
da Igreja Paroquial de 
Penalva de Alva 

IM 120.000,00€ 

Igreja Sr. Bom Jesus dos 
Aflitos 

Batalha Baixa Igreja Católica – Fábrica 
da Igreja Paroquial da 
Batalha 

IM 170.000,00€ 

Edifício da Alfândega Figueira da 
Foz 

Baixa Estado – Administração 
Central Domínio Público / 
Ministério das Finanças 

IM 605.000,00€ 

Torre de Redondos Figueira da 
Foz 

Baixa Privado IM 460.000,00€ 

Cais D'El Rei Vila Nova da 
Barquinha 

Baixa Pública: Câmara 
Municipal de Vila Nova da 
Barquinha 

IM 870.000,00€ 

Edifício do Clube do 
Bonjardim e do Teatro 
Taborda 

Sertã Baixa Privado IM sd 

Mercado Municipal Vila Nova da 
Barquinha 

Baixa Pública: Câmara 
Municipal de Vila Nova da 
Barquinha 

IM 700.000,00€ 

Casa da Família Nunes da 
Silva e Capela Anexa 

Ovar Baixa Privado IM 430.000,00€ 

Casa dos Arcos ou dos 
Magalhães Mexia 

Lousã Baixa Privado IM 300.000,00€ 

Casa e Capela dos Cabris Carregal do 
Sal 

Baixa Privado  IM 110.000,00€ 

Casa Xavier Vila de Rei Baixa Privado IM 1.000.000,00€ 

Cinema Texas Ílhavo Baixa Público: Município de 
Ílhavo 

S/classificação 4.500.000,00€ 

Capela do Cardal Montemor-o-
Velho 

Baixa Pública: Município de 
Montemor-o-Velho 

S/classificação 240.000,00€ 

Posto de Turismo da Costa 
Nova 

Ílhavo Baixa Público: Município de 
Ílhavo 

S/classificação 1.000.000,00€ 

Edifício Escola Camões Entroncament
o 

Baixa Contrato de 
Subconcessão de uso 
privativo do edifício 
denominado “Escola 
Camões” (ID3158) e 
terreno envolvente 

S/classificação 3.000.000,00€ 

Capela de Santa Catarina Sardoal Baixa Privada: Igreja Católica / S/classificação 20.000,00€ 
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Fábrica da igreja 
paroquial de Santiago e 
São Mateus da Freguesia 
de Sardoal  
 

Cisterna do Pombal Góis Baixa Pública: Município de 
Góis 

S/classificação 130.000,00€ 

Fontanário do Pombal Góis Baixa Pública: Município de 
Góis 

S/classificação 130.000,00€ 

Fontenário do Cardal Pombal Baixa Pública / Município de 
Pombal 

S/classificação 7.500,00€ 

Ponte de São Geraldo Tábua Baixa Pública: União de 
Freguesias 

S/classificação / 
processo em 
preparação 

310.000,00€ 

Igreja Paroquial da Atalaia Pinhel Baixa Igreja Católica S/classificação 280.000,00€ 

Igreja da Misericórdia de Góis Góis Baixa Privada: Irmandade da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Góis 

S/classificação 240.000,00€ 

Capela de São Sebastião Sardoal Baixa Privada: Igreja Católica / 
Fábrica da igreja 
paroquial de Santiago e 
São Mateus da Freguesia 
de Sardoal  

S/classificação 37.000,00€ 

Capela Santana Sardoal Baixa Privada: Igreja Católica / 
Fábrica da igreja 
paroquial de Santiago e 
São Mateus da Freguesia 
de Sardoal  

S/classificação 15.000,00€ 

Zona envolvente da Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição, 
Matriz de Ermida 

Castro Daire Baixa Privada: Diocese de 
Lamego 
 

S/classificação 730.000,00€ 
 

Fonte do Santo Antão Seia Baixa Pública S/classificação 45.000,00€ 

Castro dos Três Rios (CNS: 
11861) 

Tondela  Baixa  Pública: Freguesia de 
Parada de Gonta 

S/classificação 180.000,00€ 

Fraga da Pena Fornos de 
Algodres 

Baixa Pública: Município de 
Fornos de Algodres / 
União de Freguesias de 
Sobral Pichorro e Fuinhas 

S/classificação 280.000,00€ 

Ponte do Cobre (CNS: 2358) Vila Velha de 
Ródão 

Baixa Mista: pública e privada s/classificação 80.000,00€ 

Villa Romana de São Simão 
(CNS: 16649) 

Penela  Baixa Igreja/Município de 
Penela 

S/classificação 332.000,00€ 

Canal filipino de Alfanzira Abrantes Baixa Pública: Ministério do 
Ambiente e Ação 
Climática 

S/classificação 405.000,00€ 

Igreja de Nossa Senhora da 
Graça 
 

Alcanena Baixa Privada: Igreja Católica / 
Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de 
Nossa Senhora da Graça 
de Bugalhos  
 

S/classificação Sem dados 

Casa do Gaveto Ílhavo Baixa Privado (protocolo com o 
Município) 

S/classificação 725.000,00€ 

Antigo Hospital de Góis Góis Baixa Desconhecida S/classificação 500.00,00€ 

Capela do Castelo Góis Baixa Privada: Igreja Católica S/classificação 130.000,00€ 

Igreja do Espírito Santo do 
Malhou 
 

Abrantes Baixa Privada: Igreja Católica 
 

S/classificação 250.000,00€ 

Auditório / Museu Casa 
Quinhentista 

Mealhada Baixa Privada S/classificação 180.000,00€ 
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Igreja Paroquial da Serra de 
Santo António 
 

Alcanena Baixa Privada: Igreja Católica / 
Fábrica da Igreja 
Paroquial da Serra de 
Santo António 
 

S/classificação 130.000,00€ 

Igreja Paroquial do Espírito 
Santo 
 

Alcanena Baixa Privada: Igreja Católica / 
Fábrica da Igreja  
 

S/classificação Sem dados 

Igreja do Convento de São 
Francisco (aquisição de um 
órgão sinfónico) 

Coimbra Baixa Pública: Município de 
Coimbra 

MIP 1.000.000,00€ 

Capela de Nossa Senhora dos 
Navegantes 

Ílhavo Baixa Privada: Diocese de 
Aveiro 

S/classificação 185.000,00€ 
 

Anta de Santo Amaro (CNS: 
2574) 

Vila Velha de 
Ródão 

Baixa Privado S/classificação 45.000,00€ 

Mamoa do Sabugueiro (CNS: 
13219) 

Tondela Baixa Privado  S/classificação 215.000,00€ 

Orca 1 da Penela (CNS: 1011) Tondela Baixa Privado  S/classificação 175.000,00€ 

Anta de Zurrague Ourém Baixa Privado S/classificação 35.000,00€ 

Anta do Vale das Cobras 
(CNS: 2378) 

Vila Velha de 
Ródão 

Baixa Privado S/classificação 650.000,00€ 

Sítio Arqueológico do Cabeço 
das Fráguas (CNS: 3625) 

Guarda Baixa Pública: Câmara 
Municipal da Guarda 

S/classificação 350.000,00€ 

Gravuras rupestres de Vide Seia Baixa Privada S/classificação 310.000,00€ 
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2.2. Património azulejar  

O património azulejar é um símbolo identitário da cultura portuguesa. A sua fundamental relevância 

levou à consagração do dia 6 de maio como o “Dia Nacional do Azulejo”, em 2017 (Resolução da 

Assembleia da República n.º 144/2017) e à instituição de salvaguarda legal específica com a publicação 

da Lei 79/ 2017 de 18 de agosto, que estabelece os mecanismos de proteção do património azulejar. 

A produção do azulejo em Portugal começa na primeira metade do século XVI com a importação de 

ceramistas europeus, aumentando a produção nacional na primeira metade do século XVII, sendo a 

grande explosão de produção entre os finais do século XVII e até 1720, época que ficou marcada pelo 

período do Ciclo dos Mestres, de onde se destacam nomes como o de Manuel dos Santos, PMP, António 

de Oliveira Bernardes, Policarpo de Oliveira Bernardes e outros. Em 1725 dá-se início à produção 

joanina, onde começam a aparecer as grandes representações cénicas. Após o terramoto de 1755, com 

a necessidade de reconstrução, aparecem as fábricas, nomeadamente, a Fábrica do Rato, a Fábrica de 

Santana e outras. No século XIX, a aplicação do azulejo nas fachadas de edifícios conduz a uma produção 

massiva deste material, estimulando a abertura de mais fábricas em outros pontos do país, como é o 

caso da região de Aveiro. Na atualidade, o azulejo continua a ser utilizado em modernos projetos de 

arquitetura. 

Na sua grande maioria os painéis de azulejos apresentam sérios problemas de conservação, 

representando grandes desafios à sua preservação. Tratando-se de um material frágil (cerâmico), o 

azulejo revela alguns problemas relacionados com essa vulnerabilidade, como é o caso das fraturas e 

dos destacamentos de vidrados. Sendo um material poroso, é permissivo à formação de sais solúveis. A 

matéria de aplicação ao suporte (paredes), as argamassas, também colocam problemas de conservação, 

sendo o envelhecimento uma das causas que provoca a queda descontrolada de muitos dos azulejos dos 

painéis. Os azulejos de fachada colocam ainda outros problemas ou riscos, como é o caso de presença 

de colonização biológica, vandalismo e pilhagem. 

Atendendo ao riquíssimo, mas muito frágil, património azulejar da Região Centro e ao seu potencial 

cultural e turístico, propõe-se que seja criada uma linha de investimento específica que atenda às suas 

necessidades de conservação, salvaguarda e interpretação, por intermédio do desenvolvimento de 

pequenos projetos de investimento que permitam dar resposta aos principais problemas identificados. 

 

Âmbito preferencial das intervenções 

A intervenção de conservação e restauro de património azulejar deve ter em conta (e majorar) os 

seguintes fatores/critérios:  
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1. Cronologia - O período das grandes produções em Portugal, desde a primeira metade do século 

XVI até ao século XIX, deve ser um fator a ter em conta. Por outro lado, porque Portugal tem 

uma forte presença de azulejos hispano-mouriscos com produção em Espanha, estes não devem 

ser descurados, uma vez que são o testemunho da primeira presença de painéis azulejares em 

Portugal.  

2. Autoria – No âmbito deste critério, pretende-se salvaguardar a importância do trabalho 

realizado por alguns artistas contemporâneos, produtores de património azulejar muito 

marcante. 

3. Raridade – Pretende-se evidenciar com este critério a importância cultural e histórica de uma 

dada criação que, pelo tema ou pela produção, pode apresentar características pouco comuns 

assumindo-se neste contexto como verdadeiro documento de investigação que importa 

preservar. 

4. Testemunho histórico, simbólico ou religioso – No caso concreto destes projetos, procede-se a 

uma rigorosa avaliação da importância comunitária do património azulejar em causa, devendo 

ser ponderado como critério primeiro o seu estado de conservação, sendo situação a considerar 

se estiver em risco a perda total. 

 

Tipologias de ações 

No património azulejar as intervenções de conservação e restauro obedecem, na sua maioria, a ações 

mais profundas, uma vez que os elementos azulejares necessitam frequentemente de levantamento do 

suporte para substituição das argamassas de assentamento. Consideram-se ainda a colagem de 

elementos fraturados, preenchimentos volumétricos e reintegrações cromáticas com vista à 

harmonização estética e facilidade de leitura. Serão, também, de considerar ações de limpeza e de 

dessalinização, assim como a execução de réplicas em situações muito particulares e com carácter 

pontual (cumprindo com as boas práticas implementadas que levam a que seja possível reconhecer os 

momentos de execução próprios dos elementos). Refira-se ainda que qualquer intervenção engloba 

uma fase de levantamento, quer fotográfico, quer gráfico, exaustivo, de suporte à elaboração de 

metodologia de intervenção. 

 

Intervalo de investimento 

No âmbito desta ação de financiamento, consideram-se investimentos/projetos situados entre os 20 mil 

euros e os 100 mil euros, sendo variável de acordo com o volume/área de azulejos. 
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2.2 PATRIMÓNIO INTEGRADO E MÓVEL 

Os investimentos neste âmbito devem contemplar um leque extenso de elementos, categorizados do 

seguinte modo: elementos arquitetónicos, decorativos e escultóricos, pintura portuguesa renascentista, 

talha dourada, escultura em suporte de madeira, tetos em madeira e órgãos históricos. 

Crê-se que estas categorias cobrem o que de mais representativo existe na Região Centro. 

 

 

Elementos arquitetónicos, decorativos e escultóricos 

O património pétreo de elementos arquitetónicos, decorativos e escultóricos, sobretudo em pedra de 

Ançã, tem uma forte presença na região Centro de Portugal e, mais especificamente, em Coimbra. 

A pedra de Ançã é um tipo de calcário muito puro e macio, de tom esbranquiçado, fácil de moldar, que 

permite a realização de obras com grandes detalhes. A grande abundância de pedra de Ançã atraiu a 

Coimbra, a partir do século XIV e até ao século XVI, muitos escultores que produziram grandes obras, 

nomeadamente, retábulos, altares, estatutária religiosa, túmulos e outros elementos decorativos, 

abrindo oficinas que se tornaram escolas de saberes. Entre estes escultores, encontram-se nomes como 

Mestre Pero, Gil Eanes, João Afonso, Diogo Pires-o-Velho, Nicolau de Chanterene, João de Ruão, entre 

outros. 

Os elementos em pedra de Ançã apresentam, contudo, diversos desafios e problemas de conservação, 

porque sendo um calcário é uma pedra branda e passível de grande desgaste. Por isso, a pedra de Ançã 

tem significativas debilidades que resultam da sua grande porosidade e baixa resistência, sendo muito 

vulnerável à perda de matéria, o que coloca muitas vezes em risco a segurança das estruturas dos 

elementos. Outras patologias associadas à pedra de Ançã são os fenómenos de pulverização e de 

escamação marcados pelo alisamento das superfícies. A perda de coesão atinge espessuras muito 

elevadas o que causa perda de matéria de forma muito pronunciada pondo em causa a segurança das 

estruturas. Quando são elementos expostos ao exterior, devido à porosidade, podem gerar o 

desenvolvimento de cristalização de sais solúveis que como consequência levam ao rebentamento de 

estruturas.  

Pode afirmar-se, deste modo, que esta pedra apresenta os casos mais extremos de degradação 

encontrados em material pétreo, sendo por isso mesmo, casos de conservação e restauro de grande 

complexidade e de difícil resolução. Por estas razões, o rico e único património em pedra de Ançã da 

Região Centro exige um acompanhamento específico em termos de medidas de salvaguarda, razão pela 
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qual se propõe que seja criada uma linha de investimento dedicada que atenda às suas necessidades de 

conservação e salvaguarda. 

 

Âmbito preferencial das intervenções 

A intervenção de conservação e restauro de património de elementos arquitetónicos, decorativos e 

escultóricos em pedra deve considerar os seguintes fatores:  

1. Cronologia – Privilegiar o período compreendido entre os séculos XIV e XVI, que engloba a 

produção das grandes oficinas existentes na região de Coimbra.  

2. Autoria –Podem ser considerados não só os mestres, mas também discípulos das suas oficinas / 

escolas. 

3. Raridade – Pode tratar-se de uma criação que, pelo tema ou pela produção, apresenta 

características pouco comuns podendo ser um importante documento de investigação. 

4. Testemunho histórico, simbólico ou religioso – Deve proceder-se a uma avaliação da 

importância comunitária do património pétreo, devendo ser ponderado o estado de 

conservação, sendo situação a considerar se estiver em causa a sua perda total. 

 

Tipologia de ações 

No património pétreo, as intervenções de conservação e restauro incidem essencialmente nas ações de 

conservação preventiva e conservação curativa. A intervenção de restauro realiza-se quando estão em 

risco estruturas. De entre as ações que podem ser necessárias inclui-se a limpeza das superfícies em 

toda a extensão, a dessalinização onde se verifica a presença de sais, as consolidações quando 

fundamentais para interromper a desagregação do material pétreo. Ainda, consideram-se a colagem de 

elementos fraturados e preenchimentos volumétricos para proteção de lacunas, assim como 

reintegrações volumétricas, ou com argamassas ou com pedra de natureza similar, de estruturas que se 

encontrem fragilizadas e em casos que se revele necessário, por razões de ordem estética, para correta 

leitura do elemento.  

Refira-se ainda que qualquer intervenção deve englobar uma fase de levantamento prévio, fotográfico e 

gráfico, exaustivo, de suporte à elaboração de metodologia de intervenção. 

 

Intervalo de investimento 

No âmbito desta ação de financiamento, consideram-se investimentos/projetos situados entre os 20 mil 

euros e os 50 mil euros, sendo variável de acordo com volume e o estado de conservação dos 

elementos. 
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Pintura Portuguesa Renascentista 

A pintura portuguesa renascentista ou quinhentista teve momentos áureos em Portugal com a 

produção de verdadeiras obras-primas. Esta pintura com grande influência flamenga, Bélgica e Países 

Baixos, rege-se por valores estéticos e iconográficos, tendo as personagens das pinturas um aspeto mais 

esculpido que pintado, aparecendo quase em tamanho natural. As figuras são apresentadas como se se 

tratasse de um retrato. Entre grandes pintores portugueses desta fase, podem destacar-se na Região 

Centro Vasco Fernandes, mais conhecido por Grão Vasco, autor dos retábulos das Sés de Viseu e de 

Lamego, Mestre do Sardoal, identificado com a oficina de Coimbra de Vicente Gil, com obra na Igreja 

Matriz do Sardoal, Nuno Gonçalves, Gregório Lopes com obra no Convento de Cristo, em Tomar, e 

Garcia Fernandes. 

Encontram-se na pintura renascentista grandes painéis de madeira policromada, muitas das vezes 

representada em trípticos, polípticos, grandes retábulos, com pintura a tinta de óleo.  Porém, sendo em 

suporte de madeira estas obras artísticas apresentam grandes desafios à conservação. A madeira é um 

material higroscópico e, como tal, é sensível e revela reação às variações térmicas, que lhe causam 

alterações dimensionais acentuadas. Como consequência dessas movimentações podem surgir fissuras 

que vão provocar o destacamento da camada pictórica. A madeira pode ainda ser alvo de ataque 

biológico com a presença de insetos xilófagos. 

Por estas razões, atendendo ao património existente na Região Centro, propõe-se que seja criada uma 

linha de investimento dedicada que atenda às suas necessidades de conservação e salvaguarda. 

 

Âmbito preferencial das intervenções 

A intervenção de conservação e restauro em pintura a óleo sobre madeira pode ter em conta os 

seguintes fatores:  

1. Cronologia – Entre finais do século XV e finais do século XVI.  

2. Autoria – Neste caso podem ser considerados não só os mestres, mas também discípulos das 

suas oficinas.  

3. Testemunho histórico, simbólico ou religioso –Procede-se a uma avaliação da importância 

comunitária da pintura em análise, devendo pesar o estado de conservação, sendo situação a 

considerar se estiver em risco a perda total do bem em apreço. 

 

Tipologias de ações 

Na pintura em suporte de madeira as intervenções de conservação e restauro incidem essencialmente 

na fixação da camada pictórica antes de qualquer outra ação. Deverá ser realizada com aplicação de 
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facing. A fixação tem como objetivo evitar a perda da camada pictórica. A madeira tem de ser tratada 

com desinfestação, ser revertidas as deformações que possa apresentar e removidos os pedaços de 

madeira que eventualmente estejam apodrecidos. As madeiras que sejam removidas devem ser 

substituídas por madeiras da mesma natureza. A madeira pode necessitar de consolidação. Após o 

tratamento da madeira, procede-se ao tratamento da camada pictórica com a remoção do facing, 

seguida de limpeza. Caso se revele necessário, para uma correta leitura da obra, pode proceder-se a 

preenchimentos de lacunas e posterior reintegração cromática. Finalmente, deve ser aplicada proteção 

em toda a obra. Qualquer intervenção deve englobar uma fase de levantamento prévio, fotográfico e 

gráfico, exaustivo, de suporte à elaboração de metodologia de intervenção. 

 

Intervalo de investimento 

No âmbito desta ação de financiamento, consideram-se investimentos/projetos situados entre os 5 mil 

euros e os 30 mil euros, sendo variável de acordo com número de painéis a conservar. 

 

 

Património em talha dourada 

A talha, a par com o azulejo, tem muita expressão em Portugal, sendo utilizada na decoração do interior 

das igrejas e de outros edifícios. Na sua maioria, encontra-se em retábulos e altares. Em Portugal, 

desenvolve-se a partir do Gótico, assumindo características nacionalistas durante o século XVII e tendo o 

seu esplendor com D. João V, com o estilo denominado como Barroco Joanino.  

A talha dourada é madeira esculpida e coberta com uma camada preparatória que tem o nome de 

bollus, depois coberta com folha de ouro. Os retábulos e altares são decorados com elementos 

arquitetónicos como colunas, arcos e elementos decorativos como concheados, volutas e outros.  

Sendo grandes estruturas, frequentemente os elementos constituintes começam a destacar por perda 

de função dos elementos metálicos de ligação que, ao oxidarem, transmitem os óxidos de ferro para 

madeira envolvente que acaba por apodrecer. A madeira que serve de suporte é um material 

higroscópico, reagindo às variações térmicas que lhe causam alterações dimensionais acentuadas. Como 

consequência dessas movimentações, podem surgir fissuras que vão provocar o destacamento da 

camada preparatória e, em consequência, da folha metálica. A madeira pode ainda ser alvo de ataque 

biológico com a presença de insetos xilófagos que provocam danos estruturais colocando em risco todo 

o conjunto. 
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Por estas razões, atendendo ao património existente na Região Centro que urge preservar sob risco de 

perda, propõe-se que seja criada uma linha de investimento dedicada que atenda às suas necessidades 

de conservação e salvaguarda. 

 

Âmbito preferencial das intervenções 

A intervenção de conservação e restauro na talha dourada pode ter em conta os seguintes fatores:  

1. Cronologia – Entre o século XV e finais do século XVIII. 

2. Raridade – Caso o retábulo apresente uma decoração que revele um caráter de raridade e um 

carácter de excecionalidade passíveis de constituir um bom documento de estudo.   

3. Testemunho histórico, simbólico ou religioso – Neste caso, procede-se a uma avaliação da 

importância comunitária da talhada dourada em análise, devendo pesar o estado de 

conservação, sendo situação a considerar se estiver em risco a perda total do bem em apreço.   

 

Tipologias de ações 

No património em talha dourada, as intervenções de conservação e restauro, obedecem, na sua 

maioria, a intervenções mais profundas, tendo em conta os danos estruturais, que levam à necessidade 

da desmontagem total dos retábulos e dos altares. A anteceder a desmontagem realiza-se a fixação da 

folha de ouro com a aplicação de um facing. A fixação tem como objetivo evitar a perda da folha de 

ouro. A madeira tem que ser tratada com desinfestação. As madeiras apodrecidas que sejam removidas 

são substituídas por madeiras da mesma natureza. Após o tratamento da madeira e remontagem dos 

retábulos ou altares, procede-se ao tratamento da folha de ouro com a remoção do facing, seguida de 

limpeza. Nos locais onde estejam presentes lacunas no suporte em madeira, procede-se ao 

preenchimento dos espaços com pastas. Caso se revele necessário, para uma correta leitura da obra, 

pode proceder-se à reintegração cromática. Finalmente, deve proceder-se à aplicação de proteção em 

toda a obra. Qualquer intervenção deve englobar uma fase de levantamento prévio, fotográfico e 

gráfico, exaustivo, de suporte à elaboração de metodologia de intervenção. 

 

Intervalo de investimento 

No âmbito desta ação de financiamento, consideram-se investimentos/projetos situados entre os 20 mil 

euros e os 100 mil euros, sendo variável de acordo com a dimensão e o estado de conservação dos 

elementos. 
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Escultura em suporte de madeira 

A partir do século XVI, a escultura em madeira torna-se comum na produção escultórica, aparecendo 

com uma influência forte do Norte da Europa. Sendo uma tendência continuada durante o século XVII, 

torna-se única no século XVIII. No entanto, a estética dá lugar às representações religiosas orientadas 

para a decoração das igrejas para serem integradas nos retábulos e altares.  

As imagens são esculpidas em madeira, policromadas e douradas. A madeira que serve de suporte é um 

material higroscópico que, como tal, apresenta reação às variações térmicas que lhe causam alterações 

dimensionais acentuadas. Como consequência dessas movimentações podem surgir fissuras que vão 

provocar o destacamento da camada policromada e dourada. A madeira pode ainda ser alvo de ataque 

biológico, com a presença de insetos xilófagos, que pode provocar danos estruturais. 

Atendendo ao património existente na Região Centro, atendendo ao facto de muito deste património se 

encontrar particularmente desprotegido e sujeito a intervenções de “restauro” que colocam em risco a 

sua integridade, atendendo ainda ao muito património que à data já se perdeu irremediavelmente, 

propõe-se que seja criada uma linha de investimento dedicada que atenda às suas necessidades de 

conservação e salvaguarda. 

 

Âmbito preferencial das intervenções 

A intervenção de conservação e restauro nas esculturas em suporte de madeira pode ter em conta os 

seguintes fatores:  

1. Cronologia – Entre o século XVI e finais do século XVIII. 

2. Autoria – Neste caso podem ser considerados prioritárias as esculturas de autor. 

3. Raridade – Pode tratar-se de uma criação que, pelo tema ou pela produção, apresente 

características pouco comuns podendo ser um importante documento de investigação.   

4. Testemunho histórico, simbólico ou religioso – Neste caso, procede-se a uma avaliação da 

importância comunitária da pintura em análise, devendo pesar o estado de conservação, sendo 

situação a considerar se estiver em risco a perda total do bem em apreço.   

 

Tipologias de ações 

Na escultura em suporte de madeira as intervenções de conservação e restauro incidem essencialmente 

na fixação da policromia antes de qualquer outra ação, devendo ser realizada com aplicação de facing. A 

fixação tem como objetivo evitar a perda da policromia. A madeira tem que ser tratada com 

desinfestação e remoção de pedaços que eventualmente estejam apodrecidos. As madeiras removidas 

deverão ser substituídas por madeiras da mesma natureza. Após o tratamento da madeira, deve 
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proceder-se ao tratamento da policromia com a remoção do facing, seguido de limpeza. Caso se revele 

necessário, para uma correta leitura da obra, pode proceder-se a preenchimentos de lacunas e posterior 

reintegração cromática. Finalmente, deve aplicar-se proteção em toda a obra. Qualquer intervenção 

deve englobar uma fase de levantamento prévio, fotográfico e gráfico, exaustivo, de suporte à 

elaboração de metodologia de intervenção. 

 

Intervalo de investimento 

No âmbito desta ação de financiamento, consideram-se investimentos/projetos situados entre os 2 mil 

euros e os 5 mil euros, sendo variável de acordo com o estado de conservação dos elementos. 

 

 

Tetos portugueses pintados em suporte de madeira 

A pintura dos tetos em suporte de madeira dos edifícios portugueses começa a ser mais frequente nos 

séculos XVII e XVIIII. Nos tetos das naves e capelas-mor das igrejas portuguesas coexistem duas 

tipologias pictóricas distintas, como são o caso de pinturas a brustesco e uma outra, esta mais 

frequente, que está associada a caixotões pintados. A segunda solução tornou-se mais recorrente entre 

quem encomendava, porque apresentava uma liberdade de repartição espacial cénica que os caixotões 

permitiam. As temáticas nas pinturas dos tetos em madeira assentavam normalmente em duas 

vertentes, uma que era meramente decorativa com o recurso a decoração vegetalista com 

enrolamentos de folhagens e florões coloridos que pontualmente se podiam combinar com querubins. 

Esta técnica não exigia conhecimentos de perspetiva por parte do pintor. As outras representações 

tinham composições figurativas com temática sacra com temas da vida da Virgem, de Cristo, ou de 

santos, podendo, pontualmente, ser empregues temas simbólicos bíblicos. Em resumo, os tetos são 

policromados com cores muito perfeitas, sendo que em algumas situações nos transportavam para 

algum tropicalismo. Quanto à estrutura, os tetos, como já atrás foi referido, podiam ser constituídos por 

painéis ou caixotões, painéis esses constituídos por diversas tábuas, ou então em tábuas lisas corridas.   

Sendo em suporte de madeira apresenta grandes desafios à conservação. A madeira é um material 

higroscópico e, como tal, apresenta reação às variações térmicas que lhe causam alterações 

dimensionais acentuadas. Como consequência dessas movimentações podem surgir fissuras que vão 

provocar o destacamento da camada pictórica. A madeira pode ainda ser alvo de ataque biológico com a 

presença de insetos xilófagos. 
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Atendendo ao riquíssimo património existente na Região Centro e ao seu elevado potencial turístico 

(turismo religioso) propõe-se que seja criada uma linha de investimento dedicada que atenda às suas 

necessidades de conservação e salvaguarda. 

 

Âmbito preferencial das intervenções 

A intervenção de conservação e restauro em tetos de madeira pintados deve ter em conta os seguintes 

fatores:  

1. Cronologia – Preferencialmente entre o século XVII e o século XVIII. No entanto, podem ser 

aceites outras datações.  

2. Raridade – Pode tratar-se de uma criação que, pelo tema e produção, pode apresentar 

características pouco comuns, podendo ser um importante documento de investigação. 

3. Testemunho histórico, simbólico ou religioso – Neste caso, procede-se a uma avaliação da 

importância comunitária da pintura em análise, devendo pesar o estado de conservação, sendo 

situação a considerar se estiver em risco a perda total do bem em apreço. 

 

Tipologias de ações 

Na pintura de tetos em suporte de madeira, as intervenções de conservação e restauro obedecem, na 

sua maioria, a intervenções mais profundas, tendo em conta os danos estruturais e que levam à 

necessidade da desmontagem total dos tetos. Como ação primeira é necessário efetuar-se a limpeza do 

intradorso, pois os desperdícios acumulados exercem muito peso nas madeiras. Deve proceder-se à 

fixação da camada pictórica por recurso a aplicação de facing. A fixação tem como objetivo evitar a 

perda da camada pictórica. A madeira deve ser tratada com desinfestação, devem ser revertidas as 

deformações que possam apresentar e remoção de pedaços de madeira que eventualmente estejam 

apodrecidos. As madeiras que sejam removidas devem ser substituídas por madeiras da mesma 

natureza. A madeira pode necessitar de consolidação. Após o tratamento da madeira, procede-se ao 

tratamento da camada pictórica com a remoção do facing, seguida de limpeza. Caso se revele 

necessário, para uma correta leitura da obra, pode proceder-se a preenchimentos de lacunas e posterior 

reintegração cromática. Finalmente, deve ser aplicada em toda a obra. Qualquer intervenção engloba 

uma fase de levantamento, fotográfico e gráfico, exaustivo, de suporte à elaboração de metodologia de 

intervenção. 
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Intervalo de investimento 

No âmbito desta ação de financiamento, consideram-se investimentos/projetos situados entre os 150 

mil euros e os 350 mil euros, sendo variável de acordo com número de painéis a conservar. 

 

 

Pinturas em estuque (tetos e paredes) 

A pintura em estuque em Portugal torna-se expressiva a partir do século XVIII com continuidade durante 

os séculos XIX e XX. Durante o século XVIII o estuque acompanha as linhas curvas e assimétricas do 

Rococó com conchas estilizadas e folhagem esguia, para se estender depois nos frisos de grinaldas e 

festões de folhas pequenas, formando molduras circulares, ovais ou retangulares, que enquadram 

pinturas. Em meados do séc. XIX, o movimento romântico surge com um novo tipo de decoração, em 

que o estuque se pode considerar dividido em dois grandes grupos decorativos, sendo um de gosto 

literário e de exaltação nacional e outro que serve o propósito da arquitetura medieval e dos 

descobrimentos. O estuque é constituído por uma massa branca, constituída por cal, areia fina, pó de 

mármore e gesso, incluindo uma maior ou menor percentagem de cal e gesso, consoante as utilizações, 

servindo para o revestimento de paredes e tetos. O estuque é colado entre e sobre fasquias de madeira 

dispostas de modo a permitir melhor aderência. Propicia uma superfície regular, durável e de fácil 

limpeza, podendo receber acabamentos decorativos de diversas naturezas, como por exemplo, 

serigrafia, pintura decorativa, papel, caiação e outros. Sendo uma combinação de matérias, apresenta 

grandes desafios à conservação. As causas de alteração desta combinação de matérias estão muito 

relacionadas com a origem climática, sendo a água, com diferentes proveniências, a que origina a 

ocorrência de graves danos que conduzem à destruição total do estuque, designadamente a degradação 

física do estuque e do suporte em madeira (material higroscópico, cuja reação às variações térmicas lhe 

causa alterações dimensionais acentuadas). Como consequência surgem as fraturas, a presença de sais e 

os ataques biológicos, cujo desenvolvimento é proporcionado pela presença da água. Com a alteração 

das dimensões dos materiais, surgem os desnivelamentos e desaprumos, pela perda de aderência à 

base e entre camadas. As causas de origem química estão essencialmente relacionadas com a presença 

de água, que se revela pelas eflorescências à superfície. A ação biológica exterioriza-se pelo 

aparecimento de fungos e bolores, líquenes e algas. 

Atendendo ao património existente na Região Centro propõe-se que seja criada uma linha de 

investimento dedicada que atenda às suas necessidades de conservação e salvaguarda. 
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Âmbito preferencial das intervenções 

A intervenção de conservação e restauro nos estuques deve ter em conta os seguintes fatores:  

1. Cronologia – Preferencialmente entre o século XVIII e o século XIX. No entanto, podem ser 

aceites outras datações.  

2. Raridade – Pode tratar-se de uma criação que, pelo tema e pela produção, pode apresentar 

características pouco comuns, podendo ser um importante documento de investigação. 

3. Testemunho histórico, simbólico ou religioso – Neste caso, procede-se a uma avaliação da 

importância comunitária da pintura em análise, devendo pesar o estado de conservação, sendo 

situação a considerar se estiver em risco a perda total do bem em apreço. 

 

Tipologias de ações 

Na pintura em estuques as intervenções de conservação e restauro são profundas, uma vez que é 

necessária a intervenção nos suportes em madeira. A madeira, algumas vezes, necessita de ser 

desinfestada, consolidada e em alguns casos substituída. Quanto aos estuques, existe em geral a 

necessidade de limpeza de superfícies, consolidação, remoção de alguns dos elementos que permitam a 

realização de cópias ou reproduções para a adaptação noutros espaços em que se encontrem em falha. 

Estabilização ou consolidação, reparação de fissuras, reintegrações volumétricas e cromáticas. Qualquer 

intervenção engloba uma fase de levantamento, fotográfico e gráfico, exaustivo, de suporte à 

elaboração de metodologia de intervenção. 

 

Intervalo de investimento 

No âmbito desta ação de financiamento, consideram-se investimentos/projetos situados entre os 70 mil 

euros e os 250 mil euros, sendo variável de acordo com a área a conservar. 

 

 

Órgãos históricos 

Os órgãos são as obras de talha dourada complementar que começaram a marcar presença nas igrejas 

nos séculos XVII e XVIII. As caixas de órgão, de uma forma geral, eram muito imponentes, ricas e com 

profusão de imagens, religiosas ou profanas. A presença dos órgãos nas igrejas simbolizava a grandeza 

do barroco. As caixas variam entre si, sendo que alguns dos órgãos possuíam varandas. A tubagem pode 

ser colocada em diferentes locais e as superfícies podem ser douradas ou policromadas.  

Sendo um instrumento musical apresenta sérios problemas de conservação. Habitualmente, os órgãos 

surgem em muito mau estado de conservação, sobretudo a parte instrumental. Em muitos dos casos, o 
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problema reside no facto das peças se encontrarem espalhadas em vários espaços, o que leva a que a 

reunião dessas peças seja muito difícil.   

Atendendo ao património existente na Região Centro propõe-se que seja criada uma linha de 

investimento dedicada que atenda às suas necessidades de conservação e salvaguarda. 

 

Âmbito preferencial das intervenções 

A intervenção de conservação e restauro nos órgãos históricos deve ter em conta os seguintes factores:  

1. Cronologia – Entre os séculos XVIII e princípios do século XX.  

2. Autoria – Órgãos de autor e outros.  

3. Testemunho histórico, simbólico ou religioso – Neste caso, procede-se a uma avaliação da 

importância comunitária do instrumento, devendo pesar o estado de conservação, sendo 

situação a considerar se estiver em risco a perda total do bem em apreço.    

 

Tipologias de ações 

A conservação e restauro dos órgãos históricos obedecem a duas intervenções distintas, mas que terão 

de ser levadas a efeito em conjunto: a intervenção na caixa do órgão deve ser conduzida como qualquer 

outra peça em talha dourada, no entanto, com alguns procedimentos ligeiramente diferentes, pois não 

podem ser introduzidos algumas matérias, nomeadamente as pastas habitualmente utilizadas nas 

reintegrações volumétricas, bem como as tintas utilizadas nas reintegrações cromáticas e algum verniz 

que possa servir de proteção.  

 

Intervalo de investimento 

No âmbito desta ação de financiamento, consideram-se investimentos/projetos situados entre os 300 

mil euros e os 750 mil euros, sendo variável de acordo com a complexidade da peça a conservar. 
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2.3. PATRIMÓNIO VERNACULAR  

 

E as azenhas, pequenas casas, eiras, fontanários, fontes, fornos, lagares, moinhos, tanques ou 

lavadouros?  

Existe um sem fim de património cultural de caraterísticas vernaculares que necessita urgentemente de 

ações de salvaguarda e preservação futura, e que não dispõe sequer da possibilidade de usufruir dos 

meios legais para o fazer, pois, geralmente, não se encontra classificado, muito menos beneficia de 

financiamentos que permitam implementar medidas dessa natureza.  

A importância deste património decorre essencialmente do contexto comunitário identitário que lhe 

está subjacente, pois, para além destas estruturas representarem uma importante mais-valia em termos 

de equipamento público a nível local, sendo utilizadas, quer pela população local, quer pela vizinha, 

funcionam muitas vezes como locais de convívio e encontro, destacando-se pelo caráter de utilização 

comunitária, com importante significado a nível utilitário, mas também com significativa 

representatividade histórica e social a nível local.  

Deste modo, este é o tipo de património fortemente enraizado na memória coletiva das populações, 

com efetivo significado simbólico, identitário e sócio relacional na vida destas comunidades, mas 

particularmente vulnerável aos “ensejos de progresso”. São, portanto, extremamente representativas a 

nível local, quer em termos histórico-culturais, quer económicos e sociais, como símbolo de um valor 

imaterial fortemente enraizado na memória coletiva da população autóctone, havendo que zelar pela 

sua conservação e transmissão futura. 

Em suma, são exemplos de uma arquitetura específica e testemunho de uma época concreta, a nível 

local e regional que deveriam, pelo menos, encontrar-se sinalizados, eventualmente classificados e, 

complementarmente, beneficiar de investimento para a sua requalificação e, não raras vezes, 

refuncionalização, nomeadamente, em termos culturais e turísticos.  

Contudo, as categorias de classificação da responsabilidade do Estado, de valor nacional – monumento 

nacional ou monumento de interesse público - não se adequam a esta tipologia patrimonial, pelo que, 

no melhor dos cenários, apenas algumas destas se encontram classificadas pelos Municípios, no âmbito 

da classificação como monumento de interesse municipal. 

Se é certo que a classificação não resolve linearmente o estado de conservação em que se encontra o 

património, pelo menos permite legalmente utilizar os “instrumentos” de trabalho possíveis, seja o 

apoio técnico das entidades competentes, sejam os apoios financeiros que eventuais candidaturas 

futuras poderão vir a permitir no sentido da preservação do mesmo. 
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Não existindo esta forma jurídica, deverá ser possível analisar as vulnerabilidades deste património 

vernacular, e ponderar quais as medidas urgentes a implementar, visando a sua preservação e 

salvaguarda, preferencialmente, no quadro de investimento plurianual 2021-2027, que agora se 

desenha, e em articulação com outros domínios setoriais, como é o caso do turismo. 

 

Mapeamento de Património Vernacular 

A lista apresentada seguidamente não reflete rigorosamente o universo de património vernacular da 

Região Centro, até pela eventual ausência de sensibilidade para esta tipologia patrimonial. Contudo, 

estes são já projetos identificados por alguns Municípios da Região Centro. 

 

Designação Concelho Proteção 
Propriedade / 

Afetação 
Intervenção necessária Investimento Prioridade 

Chafariz do 
Barrocal 

Vila Velha de 
Ródão 

Sem 
classificação 

Público (?) 

Realização de obras de restauro, 
requalificação e valorização da área 
adjacente, bem como a plantação de 
vegetação, a instalação de mobiliário 
urbano e painéis informativos e a 
produção de material documental 
para informação e sua divulgação. 

60 000,00 €   Baixa  

Lagar do Meio de 
Vilas Ruivas 

Vila Velha de 
Ródão 

Sem 
classificação 

Privada 

Limpeza de todo o espaço, estudo do 
conjunto patrimonial, consolidação 
das estruturas construídas, 
recuperação de parte da cobertura de 
um dos edifícios para constituição de 
abrigo e produção de material 
documental sobre os valores culturais 
presentes. 

80 000,00 €   Baixa  

Lagar de Varas do 
Enxarrique 

Vila Velha de 
Ródão 

IM 
Público: Câmara 
Municipal de Vila 
Velha de Ródão 

Limpeza do espaço, remoção de 
vegetação infestante, reparação de 
degradações e patologias e produção 
de mais material documental para 
informação e divulgação 

20 000,00 €   Baixa  

Moinho de vento 
de Perais 

Vila Velha de 
Ródão 

Sem 
classificação 

Privada? 

Limpeza e consolidação; estudo, 
valorização e musealização (incluindo 
a produção de documentação 
científica, didática e turística). 

50 000,00 €   Baixa  

Muro Apiário da 
Furada e Muro 
Apiário do Romão 

Vila Velha de 
Ródão 

Sem 
classificação 

Privada 

Limpeza, estudo e valorização do 
local, incluindo consolidação e 
eventual reconstrução parcial das 
estruturas, constituição de um acesso, 
instalação de painéis informativos e 
produção de material documental 
para informação e divulgação. 

45 000,00 €   Baixa  

Muro de Sirga da 
Foz do Cerejo 

Vila Velha de 
Ródão 

Sem 
classificação 

Privada 

Limpeza, estudo e valorização do 
local, incluindo consolidação e 
reconstrução parcial de estruturas, 
instalação de painéis informativos e 
produção de material documental 
para informação e divulgação.  

80 000,00 €   Baixa  
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Antigos Fornos de 
Cal 

Cantanhede 
Sem 
classificação 

Desconhecida 

O projeto diz respeito à valorização 
paisagística da área envolvente, 
conservação e reparação dos antigos 
fornos para fabrico de cal localizados 
imediatamente a sul do caminho-de-
ferro, na Rua Padre Américo, na 
cidade de Cantanhede. 

1.750.000,00
€ 

Baixa 

Lagar das Varas da 
Quinta do Mancão 

Cantanhede 
Sem 
classificação 

Desconhecida 

O projeto baseia-se na recuperação de 
um lagar de 7 varas que se encontra 
atualmente em estado de ruína, na 
freguesia da Cordinhã. Pretende-se 
com esta intervenção salvaguardar os 
recursos patrimoniais como reforço de 
uma identidade própria e 
desenvolvimento social e turístico/ 
cultural do concelho.      

500.000,00€ Baixa 

Forno Comunitário 
do Sobral, Moinho 
da Quinta, Moinho 
da Ponte Colmeal 

Góis 
Sem 
classificação 

União de Freguesias de 
Cadafaz e Colmeal? 

Conjunto de bens representativos do 
património vernacular da União de 
Freguesias de Cadafaz e Colmeal que 
carece de obras de recuperação, para 
devolver às comunidades uma parte 
das suas memórias. 

280.000,00€ Baixa 

Lavadouros e 
chafarizes públicos 

Góis 
Sem 
classificação 

União de Freguesias de 
Cadafaz e Colmeal? 

Conjunto de bens representativos do 
património vernacular da União de 
Freguesias de Cadafaz e Colmeal que 
carece de obras de recuperação, para 
devolver às comunidades uma parte 
das suas memórias. 

130.000,00€ Baixa 

Lagar de Mirita 
Sales 

Lousã 
Sem 
classificação 

Pública: Município da 
Lousã 

Requalificação da estrutura de 
cobertura - asnas e traves e 
recuperação do engenho 

150.000,00€ Baixa 

Espaço de 
promoção de 
produtos locais / 
Antigo Lagar da 
Cooperativa 

Miranda do 
Corvo 

Sem 
classificação 

Desconhecida 

Reabilitação do antigo lagar de azeite, 
devoluto, e aí criar um espaço que 
permita promover e comercializar os 
produtos endógenos e a gastronomia 
local 

600.000,00€ Baixa 

Casas do Guarda 
Florestal 

Pampilhosa 
da Serra 

Sem 
classificação 

Pública 
Conjunto de casas: Castanheira, 
Ceiroco, Malhadas, Soeirinho, Vidual 

 sd   Baixa 

Moinho do 
Cabecinho 

Pampilhosa 
da Serra 

Sem 
classificação 

Pública: Câmara 
Municipal da 

Pampilhosa da Serra 
Reabilitação integral e musealização. 95 000,00 €   Baixa 

Conjunto 
arquitetónico 
constituído por um 
lagar de azeite, 
duas azenhas, uma 
casa de tipologia 
rural e um forno 
da cal 

Penacova CIP Privada Obras de requalificação do imóvel 35 000,00 €   Baixa  

Oficina do 
Ferrador 

Penacova 
Sem 
classificação 

Privada Obras de reabilitação 92 500,00 €   Baixa  

Conjunto de 
Moinhos (Vento e 
Água) 

Penacova 
Sem 
classificação 

Privada Obras de requalificação  sd   Baixa  
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Edifício de 
habitação com 
azenha e moinho 
(Centro de 
Interpretação do 
Cereal_ AZENHA) 

Penela 
Sem 
classificação 

Privada 
Obras de requalificação integral e 
profunda. 

142 926,00 €  Baixa  

Fonte do Pastor Penela 
Sem 
classificação 

Estado 
Obras de C&R (1ª fase: Intervenção de 
Conservação e Restauro; 2ª fase: 
Requalificação de acessos e Proteção) 

30 000,00 €   Baixa  

Quinta do Engenho Penela 
Sem 
classificação 

Privada 
Requalificação integral e profunda do 
imóvel. 

621 000,00 €   Baixa  

Fornos da Cal das 
Medas 

Vila Nova de 
Poiares 

Sem 
classificação 

Desconhecida 

Obras de Restauro e Conservação dos 
Fornos de Cal, bem como a criação do 
roteiro com identificação e descrição 
histórica dos locais. 

280.000,00€ Baixa 

Moinhos de Vento 
da Serra do 
Carvalho 

Vila Nova de 
Poiares 

Sem 
classificação 

Desconhecida 
Obras de Restauro e Conservação dos 
Moinhos de Vento da Serra do 
Carvalho. 

650.000,00€ Baixa 

Casas do Guarda 
Florestal 

Manteigas 
Sem 
classificação 

Pública 
Conjunto de casas: Carvalheira, 
Contenda, Moitas, Penhas Douradas, 
Gorgolão, Carvalhais, Covões 

 sd  Baixa 

Antigas 
dependências do 
Mosteiro da 
Batalhas 
integradas na 
antiga Cerca 
Conventual 

Batalha 
Sem 
classificação 

Privada 

Recuperação integral de lagar e 
azenha do século XVIII, ligados ao 
funcionamento do Mosteiro da 
Batalha. 

 sd   Baixa  

Boca de Mina de 
Carvão 

Batalha 
Sem 
classificação 

Privada 
Intervenção de manutenção e 
consolidação. 

 sd   Baixa  

Fontanário Casal 
do Marra  

Batalha 
Sem 
classificação 

Pública: Junta de 
Freguesia da Batalha 

O fontanário, de provável construção 
da primeira metade do século XX, 
necessita de ações de intervenção, 
sobretudo restauro do pavimento (em 
calçada). 

 sd   Baixa  

Fonte dos 
Mouratos 

Batalha 
Sem 
classificação 

Pública: Junta de 
Freguesia da Batalha 

A fonte, de provável construção da 
primeira metade do século XX, está 
degradada em todas as suas lajes, 
verificando-se várias pedras partidas e 
ainda pintura manchada com lodos. 
Necessita de ações de intervenção de 
restauro, sobretudo na pintura e no 
pavimento. 

 sd   Baixa  

Fonte e Lavadouro 
de Casais dos 
Ledos 

Batalha 
Sem 
classificação 

Pública: Junta de 
Freguesia da Batalha 

A fonte está em estado de 
degradação, que se verifica sobretudo 
na pintura e na pedra. No lavadouro, é 
preocupante o estado do telheiro, que 
se encontra muito danificado, 
sobretudo nas vigas de madeira, assim 
como nas paredes e no pavimento. O 
conjunto, de 1956, necessita de ações 
de intervenção, sobretudo de restauro 
das estruturas e de pintura. 

 sd   Baixa  

Fontinha Batalha 
Sem 
classificação 

Pública: Junta de 
Freguesia da Batalha 

A fonte, de provável construção da 
primeira metade do século XX, 
necessita de ações de intervenção de 
restauro nos seus distintos 
componentes, bem como limpeza. 

 sd   Baixa  

Fornos de Cal Batalha 
Sem 
classificação 

Privada Requalificação integral.  sd   Baixa  
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Moinho de vento, 
Valbom - 
Golpilheira 

Batalha 
Sem 
classificação 

Privada 
O moinho encontra-se em ruína, 
sendo necessária uma intervenção 
profunda de restauro e conservação. 

 sd   Baixa  

Telhados de água Porto de Mós 
Sem 
classificação 

Pública: Junta de 
Freguesia da União de 
Freguesias de Mendiga 

e Arrimal 

Reabilitação do sistema de 
impermeabilização. 

 sd    

Complexo de 
moinhos do Abel 
Moleiro 

Carregal do 
Sal 

Sem 
classificação 

Privada 

Diversos moinhos hidráulicos e forno 
de cozer pão. As estruturas estão 
completamente votadas ao abandono. 
Reabilitação e valorização das 
estruturas e do espaço envolvente 
com o intuito da sua integração numa 
futura Rota do Pão preconizada pela 
JF de Oliveira do Conde. 

120 000,00 €   Baixa  

Lagar de Varas 
(unidade lagareira 
de finais do séc. 
XIX), Parada 

Carregal do 
Sal 

Sem 
classificação 

Pública: Câmara 
Municipal de Carregal 

do Sal 

A cobertura do edifício que acolhe o 
Lagar é bastante deficitária, devendo 
ser suprida essa falta. 

550 000,00 €   Baixa  
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