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n.º 231, de 11 de Outubro de 1933, conforme planta de delimitação constante do anexo II à presente portaria, da qual faz parte
integrante.»

ANEXO

31 de Janeiro de 2011. — O Secretário de Estado da Cultura, Elísio
Costa Santos Summavielle.
204295393
Portaria n.º 336/2011
O castelo de Castelo Melhor foi classificado Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 28/82, publicado no Diário da República n.º 47,
de 26 de Fevereiro de 1982.
A importância política e estratégica de Castelo Melhor atingiu algum
realce durante a Reconquista, eventualmente a partir do século XI ou
XII, na sequência das investidas de Fernando, o Magno, às terras beirãs
(1055-1058). Em 1210 D. Afonso IX de Leão outorga uma Carta de
Foros a Castelo Melhor, muito semelhantes aos Foros de Castelo Rodrigo. Em 1282 passa para a posse da coroa portuguesa, como dote da
Rainha Santa Isabel, e em 1298, na sequência do Tratado de Alcanices,
D. Dinis confirma os Foros e manda executar obras no castelo. Datará
desta época de definição de fronteiras e afirmação de autoridade régia
o apogeu de Castelo Melhor.
Fruto da ausência de investimentos na sua evolução tecnológica e
construtiva, o castelo permanece como um exemplar com grande autenticidade de uma fortificação da Reconquista. Com uma linha de muralha,
adarve e aparelho em xisto miúdo, apresenta um cubelo em hemiciclo
na face Norte e uma única entrada protegida por duas portas inseridas
num maciço quadrangular. No interior encontramos uma cisterna e no
centro do recinto uma formação rochosa que pode ter alicerçado uma
torre ou reduto. Trata-se de um modelo muito simples, que se insere no
tipo românico de «defesa passiva» e que pode ter evoluído a partir de
um castelo roqueiro ou mera atalaia.
A zona especial de protecção procura garantir que a componente
patrimonial esteja presente na gestão de uma área considerada importante para a salvaguarda do monumento, do respectivo contexto e dos
seus significados. Para a definição da zona especial de protecção foram
considerados os nexos visuais, os instrumentos de ordenamento do território, a relação histórica do monumento com o território envolvente e
a estabilidade física dos limites.
A relação do castelo com a paisagem envolvente foi entendida como
um factor particularmente importante de valorização patrimonial. Isolado
e destacado na cota mais elevada, o monumento domina a povoação
e as colinas envolventes e das suas muralhas observamos um vasto
horizonte. A implantação do castelo e a sua relação com o território
envolvente constituem, por isso, um factor importante para a compreensão e fruição do monumento, que a zona especial de protecção teve
em consideração.
Nos termos do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, os
imóveis classificados devem dispor de uma zona especial de protecção
(ZEP).
Foram cumpridos os procedimentos de audição de todos os interessados previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e nos
artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
bem como efectuadas as consultas públicas previstas no Decreto-Lei
n.º 181/70, de 28 de Abril;
Assim:
Sob proposta dos serviços competentes e ao abrigo do disposto no
n.º 2 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, do n.º 1 do
artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, bem como do
no n.º 16 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 321/2009, de 11 de Dezembro,
e no uso das competências delegadas pela Ministra da Cultura através
do despacho n.º 431/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 4, de 7 de Janeiro de 2010, manda o Governo, pelo Secretário de
Estado da Cultura, o seguinte:
Artigo único
É fixada a zona especial de protecção do castelo de Castelo
Melhor, freguesia de Castelo Melhor, concelho de Vila Nova de
Foz Côa, distrito da Guarda, classificado como imóvel de interesse
público (IIP) pelo Decreto n.º 28/82, publicado no Diário da República n.º 47, de 26 de Fevereiro, de acordo com a delimitação
constante da planta anexa à presente portaria, da qual faz parte
integrante.
31 de Janeiro de 2011. — O Secretário de Estado da Cultura, Elísio
Costa Santos Summavielle.

204294145
Portaria n.º 337/2011
A zona especial de protecção engloba um conjunto de imóveis de
valor patrimonial indiscutível, todos localizados na freguesia de Buarcos,
concelho da Figueira da Foz, nomeadamente a fortaleza de Buarcos, ou
de S. Pedro, classificada como imóvel de interesse público, sita entre
a Rua de 5 de Outubro e a Avenida do Infante Dom Pedro, a Capela de
Nossa Senhora da Conceição, classificada como imóvel de interesse
público, sita na Rua de 5 de Outubro, e o pelourinho de Buarcos, classificado como imóvel de interesse público, sito no Largo do Pelourinho
de Baixo, junto à Rua de Goltz de Carvalho.
A fortaleza de Buarcos, construção abaluartada edificada entre os
séculos XVI e XVII, como que delimita a antiga vila a sul. Foi alvo de
obras de reedificação posteriores, vindo a ser constituída por quatro
baluartes, da Nazaré, de S. Pedro, da Conceição e do Rosário, erguidos
em fases distintas e ainda existentes em 1831. O perímetro total das
muralhas ascendia então a 700 m com uma espessura superior a 3 m,
mas veio a ficar muito reduzido pela deterioração sofrida ao longo
dos tempos.
A Capela de Nossa Senhora da Conceição foi edificada no século
XVI, inicialmente em honra de Nossa Senhora das Ribas, visto que fora
construída sobre uma ribanceira junto à costa. Depois da Restauração,
tomou o novo orago, Imaculada Conceição, em louvor da Rainha de
Portugal, proclamada por D. João IV. Já nos séculos XVIII e XIX sofreu
alterações, mas mantém, exteriormente, as três portas quinhentistas. No
interior destaca-se o revestimento azulejar do século XVII, o retábulo-mor,
em talha dourada, e, no da Epístola, uma imagem em pedra de Nossa
Senhora do Rosário, do século XVI.
O pelourinho de Buarcos data de 1561 e integra-se no período manuelino. Trata-se de um pelourinho de «bloco prismático», com coluna
dórica e remate paralelepipédico encimado por pilaretes embolados em
cada canto, com escudo e esfera. Constitui um dos vestígios da independência do concelho, extinto cerca de 1836, visto que surge já em 1842
como freguesia do concelho da Figueira da Foz.
A zona especial de protecção definida teve em conta quer a implantação do conjunto, localizado numa zona histórica de particular
importância, quer a sua inter-relação com o mar e a cidade, sendo assim
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igualmente ponderado o seu enquadramento urbanístico, nomeadamente
a realidade urbana local.
Teve também em atenção, de forma geral, o contexto espacial, os
«pontos de vista»/eixos visuais, atendendo a limites físicos identificáveis,
fronteiras legíveis em cartografia e vias circundantes, bem como ainda
outras servidões de imóveis classificados a norte.
Nos termos do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, os
imóveis classificados devem dispor de uma zona especial de protecção
(ZEP).
Foram cumpridos os procedimentos de audição de todos os interessados previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, e nos
artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo,
bem como efectuadas as consultas públicas previstas no Decreto-Lei
n.º 181/70, de 28 de Abril;
Assim:
Sob proposta dos serviços competentes e ao abrigo do disposto no
n.º 2 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, do n.º 1 do
artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de Outubro, bem como do
no n.º 16 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 321/2009, de 11 de Dezembro,
e no uso das competências delegadas pela Ministra da Cultura, através
do despacho n.º 431/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 4, de 7 de Janeiro de 2010, manda o Governo, pelo Secretário de
Estado da Cultura, o seguinte:
Artigo único
É fixada a zona especial de protecção (ZEP) conjunta à fortaleza de
Buarcos, ou de S. Pedro, sita em Buarcos, entre a Rua de 5 de Outubro
e a Avenida do Infante Dom Pedro, à Capela de Nossa Senhora da
Conceição, sita na Rua de 5 de Outubro, ambas classificadas como
imóvel de interesse público pelo Decreto n.º 44075, de 5 de Dezembro de 1961, publicado no Diário do Governo n.º 281, 1.ª série, e ao
pelourinho de Buarcos, classificado como imóvel de interesse público
pelo Decreto n.º 23122, de 11 de Outubro de 1933, publicado no
Diário do Governo n.º 231, todos situados na freguesia de Buarcos,
concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, de acordo com a
delimitação constante da planta anexa à presente portaria, da qual
faz parte integrante.
31 de Janeiro de 2011. — O Secretário de Estado da Cultura, Elísio
Costa Santos Summavielle.
ANEXO

Portaria n.º 338/2011
A presente portaria procede à classificação, como monumentos de
interesse público, da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Paroquial
de Lavos, no concelho da Figueira da Foz, do Convento de Almiara,
no concelho de Montemor-o-Velho, e da Igreja de São Cristóvão, no
concelho de Paredes.
De acordo com os critérios e os pressupostos de classificação previstos na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases
da política e do regime de protecção e valorização cultural, os bens
imóveis possuidores de um relevante interesse cultural, nomeadamente
histórico e arquitectónico, que agora se pretendem classificar, revestem-se de interesse público exigindo a respectiva protecção e valorização,
atendendo ao valor patrimonial e cultural de significado para o País,
reflectindo valores de memória.
Assim, tendo em conta a necessidade de assegurar medidas especiais
sobre o património cultural nacional, no quadro da obrigação do Estado
de proteger e valorizar esse mesmo património cultural, o Governo entende que os bens a classificar através desta portaria devem ser objecto
de especial protecção.
A Igreja Paroquial de Lavos, construída no século XVIII, é dedicada
a Nossa Senhora da Conceição, destacando-se pela riqueza a nível do
espólio artístico do interior, de que se salientam os retábulos principal
e colaterais, de estilo coimbrão da época rococó, em talha dourada e
policromada.
O Convento de Almiara, também conhecido por Mosteiro de Verride, é extremamente representativo, a nível histórico, arquitectónico
e artístico, pelas suas intrínsecas ligações aos Cónegos Regrantes do
Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, certamente já desde 1285, está
situado na antiquíssima freguesia de Verride, que foi couto do referido
mosteiro de Santa Cruz.
A classificação da Igreja de São Cristóvão, Matriz de Louredo,
fundamenta-se no valor arquitectónico e artístico do edifício e património integrado, que exemplarmente definem a especialidade
barroca daquele espaço litúrgico. Digna de destaque é a unidade
do programa iconográfico, decorativo e devocional da linguagem
erudita.
Foram cumpridos os procedimentos de audição de todos os interessados previstos no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro,
bem como nos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, e efectuadas as consultas públicas previstas no Decreto-Lei n.º 181/70, de 28 de Abril.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 15.º, no artigo 18.º, no
n.º 2 do artigo 28.º, no n.º 2 do artigo 43.º, todos da Lei n.º 107/2001,
de 8 de Setembro, e ainda do n.º 1 do artigo 78.º do Decreto-Lei
n.º 309/2009, de 23 de Outubro, bem como no n.º 16 do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 321/2009, de 11 de Dezembro, e no uso das competências delegadas pela Ministra da Cultura, através do despacho
n.º 431/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 4, de
7 de Janeiro de 2010, manda o Governo, pelo Secretário de Estado
da Cultura, o seguinte:
Artigo 1.º
Classificação
São classificados como monumento de interesse público (MIP) os
bens imóveis a seguir identificados:
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a) A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Paroquial de Lavos,
também designada por Igreja de Santa Luzia, Paroquial de Lavos, sita
em Lavos, no Largo José da Silva Fonseca, também designado por
Largo da Igreja, Santa Luzia, Lavos, freguesia de Lavos, concelho
da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, cuja fundamentação para a
classificação consta do anexo I à presente portaria, da qual faz parte
integrante;
b) O Convento de Almiara, também designado por Mosteiro de
Verride, sito na Quinta de Almiara, freguesia de Verride, concelho de
Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, cuja fundamentação para a
classificação consta do anexo II à presente portaria, da qual faz parte
integrante;
c) A Igreja de São Cristóvão, Matriz de Louredo, freguesia de Louredo, concelho de Paredes, distrito do Porto, cuja fundamentação para
a classificação consta do anexo III à presente portaria, da qual faz parte
integrante.

