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ANEXO

207812186
Portaria n.º 314/2014
A atual Igreja de Santo Amaro de Castelo de Vide é resultado da
reconstrução oitocentista de uma pequena ermida da mesma invocação,
erguida em 1494 num arrabalde da vila, e cuja posse passou em 1534
para a Santa Casa da Misericórdia local, fundadora do hospital anexo.
Progressivamente absorvida pelo casario, a igreja veio a tornar-se um
dos elementos definidores e consolidadores do núcleo urbano.
Na grande mole do edifício destaca-se de imediato o volume da
lanterna do cruzeiro, com elegante cúpula octogonal, que constitui o
elemento arquitetónico de melhor qualidade do imóvel. A austera fachada
barroca, rasgada por singelo portal apilastrado, contrasta com o interior,
de grande riqueza decorativa, onde se incluem o belo retábulo de alvenaria pintada do altar-mor, a imitar talha, e os diversos marmoreados e
estuques decorativos.
O domínio técnico exibido, a qualidade da construção, o equilíbrio
de proporções, a solução do zimbório do cruzeiro e a riqueza da ornamentação, reveladores da influência direta da arte joanina de patrocínio
régio, fazem deste templo um testemunho valioso da expressão erudita
do barroco alentejano.
A classificação da Igreja de Santo Amaro ou Igreja da Misericórdia
de Castelo de Vide reflete os critérios constantes do artigo 17.º da Lei
n.º 107/2001, de 8 de setembro, relativos ao caráter matricial do bem,
ao seu interesse como testemunho simbólico ou religioso, à sua conceção arquitetónica e ao seu valor estético, técnico e material intrínseco.
A zona especial de proteção (ZEP) tem em consideração a implantação do imóvel, totalmente integrado na malha edificada de Castelo
de Vide, e a sua fixação visa assegurar a salvaguarda do mesmo neste
contexto urbanístico, garantindo o seu enquadramento e as perspetivas
da sua contemplação.

Procedeu-se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais
do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, e de acordo
com o previsto no artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e
no artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado
pelos Decretos-Leis n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012,
de 28 de dezembro.
Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Castelo
de Vide.
Assim:
Sob proposta dos serviços competentes, nos termos do disposto
no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º, no n.º 2 do artigo 28.º e no
n.º 2 do artigo 43.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, conjugado
com o disposto no n.º 2 do artigo 30.º e no n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis
n.º 115/2011, de 5 de dezembro, e n.º 265/2012, de 28 de dezembro, e no
uso das competências conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 86-A/2011, de 12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de
Estado da Cultura, o seguinte:
Artigo 1.º
Classificação
É classificada como monumento de interesse público a Igreja de Santo
Amaro ou Igreja da Misericórdia de Castelo de Vide, na Rua de Santo
Amaro, Castelo de Vide, freguesia de Santa Maria da Devesa, concelho
de Castelo de Vide, distrito de Portalegre, conforme planta constante do
anexo à presente portaria, da qual faz parte integrante.
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Artigo 2.º
Zona especial de proteção
É fixada a zona especial de proteção do monumento referido no artigo
anterior, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da
qual faz parte integrante.
6 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge
Barreto Xavier.
ANEXO

intrínseco, à sua conceção arquitetónica e paisagística, e à sua extensão
e ao que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva.
A zona especial de proteção do monumento agora classificado será
fixada por portaria, nos termos do disposto no artigo 43.º da Lei n.º
107/2001, de 8 de setembro.
Procedeu-se à audiência escrita dos interessados, nos termos gerais
do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo e de acordo
com o previsto no 27.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
Foi promovida a audiência prévia da Câmara Municipal de Vila do
Conde.
Assim:
Nos termos do disposto no artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 18.º e no
n.º 2 do artigo 28.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no uso
das competências conferidas pelo n.º 11 do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 86-A/2011, de 12 de julho, manda o Governo, pelo Secretário de
Estado da Cultura, o seguinte:
Artigo único
Classificação
É classificado como monumento de interesse público o Mosteiro
de São Simão da Junqueira, na Avenida Alberto Ferreira da Costa,
Junqueira, freguesia da Junqueira, concelho de Vila do Conde, distrito
do Porto, conforme planta constante do anexo à presente portaria, da
qual faz parte integrante.
6 de maio de 2014. — O Secretário de Estado da Cultura, Jorge
Barreto Xavier.
ANEXO

207812137
Portaria n.º 315/2014
A instituição do Mosteiro de São Simão da Junqueira, dedicado aos
apóstolos Simão e Judas Tadeu, datará ainda do século X, tendo a comunidade adotado a regra de Santo Agostinho em meados do século XII.
O declínio do mosteiro teve início no século XVI, quando esteve sujeito
ao regime comendatário, sendo extinto em 1770.
À extinção seguiu-se a utilização do cenóbio como casa particular,
reconstruída com características solarengas e organizada em torno do
claustro, com três alas revestidas de azulejos e uma quarta formada
por pérgula, e ocupado por um jardim formal rodeando um imponente
chafariz. No interior mantêm-se tetos de caixotões, estuques lavrados e
bons silhares de azulejos seiscentistas e setecentistas.
A atual igreja foi construída em finais de Seiscentos, quando se ergueu igualmente a cerca conventual, um novo dormitório e a capela
da Senhora da Graça, já classificada como imóvel de interesse público
(IIP). A obra fez desaparecer todos os vestígios dos edifícios medievais
anteriores, dando origem a um templo barroco com fachada rasgada por
interessante portal maneirista encimado por janelão ovalado entre nichos
com imagens dos santos patronos. No interior destacam-se os retábulos
de talha joanina, sobretudo o retábulo-mor, revelando a influência da
talha lisboeta do período.
A cerca interior conserva a primitiva estrutura, incluindo jardins e
alamedas de buxo, bosque de tílias, tanques, chafarizes, muros e aqueduto, compondo um espaço harmonioso e unitário, animado por jogos
e contrastes de volumes, luz e sombras.
A classificação do Mosteiro de São Simão da Junqueira reflete os
critérios constantes do artigo 17.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro,
relativos ao caráter matricial do bem, ao seu interesse como testemunho
simbólico ou religioso, ao seu interesse como testemunho notável de
vivências ou fatos históricos, ao seu valor estético, técnico e material

207810388

Direção-Geral das Autarquias Locais
Declaração n.º 82/2014
Torna-se público que o Secretário de Estado da Administração Local,
por despacho de 28 de abril de 2014, no exercício das competências
previstas no n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 123/2010, de 12 de
novembro, que lhe foram delegadas pela alínea c) do n.º 1 do despacho
n.º 8915/2013, do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 130, de 9 de julho

